ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ
Επίτημη
δημότης
των 3Β

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Ήττα στο
ευρωδικαστήριο
για την Εκκλησία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ
Ενίσχυση
της βάσης
του αθλητισμού

σελ. 20

σελ. 8

Συνέντευξη σελ. 10-11

Δημοσιογράφος

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Εφημερίδα έρευνας και άποψης

Ν ο έ μβ ριο ς 2 0 22 | Φ ύλ λο 49

ΒΑΡΗ | ΒΟΥΛ Α | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Κορυφαίος
διεθνής
αθλητικός
προορισμός
Tρίαθλο Iron Man, κολυμβητικός αγώνας Xterra, Ladies
Run, τουρνουά 3X3 μπάσκετ προσέλκυσαν χιλιάδες
επισκέπτες και μαγνήτισαν το παγκόσμιο ενδιαφέρον
Αφιέρωμα σελ. 12-17

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Σταθερά
και φέτος
παρά την
ενεργειακή
κρίση

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
Ένα δάσος 2.600 δέντρων
«μετακομίζει» στον Δήμο
Σελ. 26

Σελ. 4

ΛΑΙΜΟΣ
Ένα γλυπτό
που υμνεί
τον νοτιά

ΠΑΡΑΛΙΑ
Νέο όργιο
ψευδών
ειδήσεων
για τη ΜΕΕΚΒ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Μελέτη
θωράκισης
της πυρόπληκτης
περιοχής

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
Νέο κτήριο
με δωρεά
της οικογένειας
Μαρτίνου

Σελ. 23

Σελ. 18

Σελ. 6

Σελ. 29

The Talk of
The Town
Αγγίζει και τον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης το γενικευμένο στη χώρα φαινόμενο,
από την έναρξη ήδη της πανδημίας, περιστατικών βίας μεταξύ
ανηλίκων που θορυβεί γονείς
και εκπαιδευτικούς. Η αναζήτηση της ρίζας για τη νεανική
παραβατικότητα και η παρέμβαση σε στάδιο πρόληψης προέχει από μια αντιμετώπιση που
ρωτά απλώς «τι κάνει ο Δήμος»
και «πού είναι η Αστυνομία».

Σελ. 3
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Έγραψαν στα social media για τα 3Β

@pettyla

@werner_stoltz

@deemaxevents

#Varkiza #3on3

@mixmickey
#ironman_greece #vouliagmeni

@pepe_g12
Γιαούρτι για βράδυ, λες και διδάσκω τρεις φορές την
εβδομάδα Pilates σε γυμναστήριο στην Γλυφάδα και
ανεβάζω Insta Story, κοκτέιλ από το Island στην Βάρκιζα

#pilates #voula

@azemopoulos
Κυριακή 2 Οκτωβρίου κι όμως… Όλα ακόμα είναι καλοκαίρι εδώ. Κι ας είμαστε φθινόπωρο πια. Ευλογημένη
γη, Ελλάδα της καρδιάς μας. #Βουλιαγμένη

@npvogiatzis_yoga_fit

Δημοσιογράφος

#Varkiza

ΒΑ Ρ Η | ΒΟΥΛ Α | ΒΟΥΛ ΙΑ ΓΜ Ε ΝΗ

Ιδιοκτησία
Αυτοδιοικητικός Τύπος
ΙΚΕ
Εκδότρια
Ανδριάνα Γκριέλα
Διευθυντής
Γιώργος Λαουτάρης
Αρχισυντάκτης
Ρόμπερτ
Κιουτσουκαλτιντζίογλου
Design
Λουκία Ζερβουδάκη

Διεύθυνση
Λεωφ. Ποσειδώνος 5,
Ελληνικό, 167 77
Επικοινωνία
editor@dimosiografos.
com
Διαφημίσεις
697 3792302
Εκτύπωση
Καθημερινές Εκδόσεις
ΜΟΝ. ΑΕ

Αναζητήστε τον «Δημοσιογράφο» στα εξής σημεία:
1. Δημαρχείο Βούλας (Κ.Καραμανλή 18, Βούλα)
2. Δημαρχείο Βάρης (Βασιλ.Κωνσταντίνου 25, Βάρη)
3. ΚΕΠ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2,Βουλιαγμένη)
4. ΚΕΠ Βάρης (Βάκχου & Δήμητρας, Βάρη)
5. ΚΕΠ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου 108, Βούλα)
6. ΚΑΠΗ Βάρης (Τερψιχόρης 4,Βάρη)
7. ΚΑΠΗ Βούλας (Λ.Βασιλέως Παύλου & Ζεφύρου, Βούλα)
8. ΚΑΠΗ Βουλιαγμένης (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη)
9. Καφετέρια Dio Mio (Λ.Βασιλέως Παύλου 63)
10. Ηπειρώτισσα (Λ.Βάρης 32, Βούλα)
11. Φούρνος Στεργίου (Σωκράτους 20, Βούλα)
12. Φούρνος Μαριγώνη (Δημοκρατίας 4, Βούλα)
13. Mini Market (Aθανασίου Διάκου 2, Βάρη)
14.Φούρνος Δρόσος (Λ.Αναγυρούντος 26, Βάρη)
15. Αρτοποιήματα (Αφροδίτης 1, Βουλιαγμένη)
16. Κ αφέ Πλατείας Άλσους (Πανόραμα Βούλας)
17. Mini Market (Κρήνης & Δημητρακοπούλου, Βούλα)
18. Eν Πλω (Λεωφ. Ποσειδώνος 4, Βουλιαγμένη)
19. Riviera coast (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18)
20. Νοtos café (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 12)
21. Asteras café (Δημοτικό Στάδιο Βάρης)

@riviera_coast

#yogabythesea #varkiza

@geoseitaridis
Τέλειωσε! Πετάω το γάντι! Eye of the tiger! Στις 20:00
σήμερα ορίζω μάχη στα λίκνα πολιτισμού δηλαδή Βάρη,
Χασιά, Καλύβια για ευλογημένη προβατίνα. Eye of the
tiger από Έφη Θώδη. Μην φας, ελαστικό παντελόνι και
χάπι για χοληστερίνη.

@VasilisXtM
Τώρα θέλει να σκάσει μύτη ο Χαφτάρ με άλογο στη Βάρη
για παϊδάκια και θα μας δώσει ο Ερντογάν κατευθείαν
την πόλη από μόνος του.

@thilikoskougias
Κυριακή είναι να πηγαίνεις στο Ναό του Ποσειδώνα στο
Σούνιο, μετά στα Καλύβια για παϊδάκια, μετά στη Βουλιαγμένη για παγωτό και μετά στο σπίτι για σόδα.

#athensriviera #voula

@HELMEPA
Διαχρονικά σταθεροί και στην πρώτη γραμμή του εθελοντισμού, τα στελέχη της Danaos Shipping ανέλαβαν
τον καθαρισμό της Ακτής Γαλήνης στη Βούλα (Κυριακή
16 Οκτωβρίου). Η #HELMEPA για 32 χρόνια συντονίζει
τον Παγκόσμιο Εθελοντικό Καθαρισμό Ακτών.

The talk of the town
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Κατανοώντας
τη νεανική παραβατικότητα
καθυστέρηση των δημοτικών παρατάξεων και της διοίκησης να στελεχώσει το όργανο αυτό εδώ και κάποιους
μήνες αντανακλά το βαθμό δυσκολίας που έχει η πρωτοβουλία να βρεθούν επαγγελματίες και επιστήμονες
που θα διαθέσουν εθελοντικά τον χρόνο τους για κάτι
τόσο δύσκολο και ακαθόριστο.

του Γιώργου Λαουτάρη

M

ια προαστιακή ιδεολογία που κυριαρχεί
εδώ και πολλές δεκαετίες σε Βάρη, Βούλα
και Βουλιαγμένη αντιμετωπίζει την περιοχή
ως μια ιδιότυπη γυάλα, η οποία μπορεί να αποκόβεται
με στεγανά από τα τεκταινόμενα στην υπόλοιπη Αττική
και την υπόλοιπη χώρα. Παρόλ’ αυτά, σκληρές πλευρές
της πραγματικότητας, όπως η νεανική παραβατικότητα, εισβάλουν με βίαια περιστατικά στον φαντασιακό
αυτό μικρόκοσμο και θρυμματίζουν την εξιδανικευμένη
εικόνα μιας ειδυλλιακής απομόνωσης. Η έκπληξη από
τη συνειδητοποίηση ότι τα 3Β δεν συνιστούν εξαίρεση,
τελικά παραμορφώνει την πραγματική εικόνα του φαινομένου, αποδίδοντάς της ίσως μεγαλύτερες διαστάσεις από τις πραγματικές. Το θέμα της έξαρσης περιστατικών βίας και παραβατικότητας μεταξύ ανηλίκων, σε
πλατείες και σχολεία της Βάρης, της Βούλας και τη Βουλιαγμένης, το οποίο απασχολεί εδώ και καιρό πολλές
συζητήσεις μεταξύ γονέων και έφτασε και στο Δημοτικό
Συμβούλιο, δεν είναι ένα τοπικό φαινόμενο. Στα αρχεία
της Αστυνομίας έχει καταγραφεί ότι τους πρώτους 8
μήνες του 2021, 218 ανήλικοι έπεσαν θύμα ξυλοδαρμού,
ενώ 211 ανήλικοι ληστεύτηκαν από συμμορίες παιδιών
ηλικίας 13-18 ετών που έδρασαν στην Αττική. Το 2020,
έτος της πανδημίας και των περιορισμών, η ΕΛΑΣ συνέλαβε 5.255 παιδιά ηλικίας 13-17 ετών για διάφορες αξιόποινες πράξεις. Οι απόλυτοι αριθμοί τρομάζουν ίσως,
ωστόσο κατανοεί κανείς σε μια δεύτερη ανάγνωση ότι
πρόκειται για ένα ορατό, όμως περιορισμένο φαινόμε-

“

Μια γενιά
με συγκλονιστικά
αναβαθμισμένες
δυνατότητες και ολοένα
λιγότερους πόρους
νο, το οποίο έχει προφανώς μια ικανή διασπορά για να
το καθιστά αισθητό παντού.
Ο Δήμος τι κάνει; Η εγγύτερη στον πολίτη δομή του
οργανωμένου κράτους είναι η πρώτη που λαμβάνει
γνώση και οφείλει να δώσει μια απάντηση. Τυπικά, η
αρμοδιότητα του Δήμου εξαντλείται στο να συντηρεί τα
σχολικά κτήρια, να πληρώνει για την επισκευή τους από
τους συχνούς βανδαλισμούς, να τα ζεσταίνει τον χειμώνα και να τα εξοπλίζει με συναγερμούς. Η διοίκηση Κωνσταντέλλου θέλησε να κάνει ένα βήμα παραπάνω αρχικά συντονίζοντας τους αρμόδιους φορείς και κυρίως τα
στελέχη της ΕΛΑΣ σε πολλαπλές συσκέψεις σε ανώτατο
επίπεδο για το ζήτημα της ασφάλειας. Έπειτα, φρόντισε
για τη στελέχωση των σχολείων με ψυχολόγους. Τέλος,
προχώρησε στη συγκρότηση ενός Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας που θα εξετάσει ολιστικά το θέμα
από τη σκοπιά του Προμηθέα και όχι του Επιμηθέα. Η

Τα σχολεία τι κάνουν; Σε κάποιες περιπτώσεις του
Δήμου έχει γίνει σαφές ότι η στοιχειώδης υποχρέωση
των διευθύνσεων των σχολείων να κρατούν την πόρτα
των μονάδων κλειδωμένη, έχοντας διαρκώς τον έλεγχο
και την ευθύνη των μαθητών να παραμένουν εντός και
ασφαλείς, δεν τηρείται σχολαστικά. Τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σπάνια λειτουργούν ενδυναμωτικά για τις μαθητικές προσωπικότητες και την
κοινότητα. Περιορίζονται στενά στο μάθημα, στο στόχο
των εξετάσεων. Κάθε ιδιαιτερότητα αντιμετωπίζεται
ως πρόβλημα. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές όμως
έχουν όρια στο μέχρι πού μπορούν να παρέμβουν, όρια
τόσο ανθρώπινα όσο και νομικά. Άλλωστε, ακόμη και
αν κανείς καταστήσει φρούρια απόρθητα τα σχολεία,
η λήξη του ωραρίου θα μεταφέρει το όποιο πρόβλημα
εκτός του προαυλίου.
Η Αστυνομία πού είναι; Το πόσο η καταστολή ή η απειλή
καταστολής μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την
παραβατική συμπεριφορά είναι ένα ανοιχτό και δύσκολο
ερώτημα. Οπωσδήποτε η ενίσχυση της αστυνόμευσης
δεν συμβάλει στην επίλυση πολύπλοκων κοινωνικών
φαινομένων. Ακόμη και αν βρισκόταν τρόπος να φυλάει ένας αστυνομικός κάθε σχολείο, κάθε πάρκο και κάθε
δρόμο, η παραβατικότητα θα έβρισκε τρόπο να εκδηλωθεί κάτω από τη μύτη των οργάνων της τάξης. Η αλήθεια
αυτή δεν αναιρεί το γεγονός ότι η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην πόλη είναι πλέον αραιή σε επίπεδα
περιπολιών. Και όσες κοινωνιολογικές αναλύσεις και αν
κάνει κανείς για τη ρίζα του προβλήματος, το μήνυμα
των αφύλακτων πόλεων εκπέμπεται και προσλαμβάνεται
από όσους περιμένουν μια τέτοια ευκαιρία.
Το κλειδί της κατανόησης της νεανικής παραβατικότητας είναι η κατανόηση των ίδιων των νέων. Μιλάμε για
μια γενιά με συγκλονιστικά αναβαθμισμένες δυνατότητες σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη φάση της ιστορίας,
αλλά ταυτόχρονα με ολοένα και πιο περιορισμένους
πόρους. Παιδιά που βιώνουν οδυνηρά όσο ποτέ άλλοτε το χάσμα των γενεών. Παιδιά που γεννήθηκαν και
μεγαλώνουν στην εποχή των διαδοχικών κρίσεων. Νέα
μέλη σε οικογένειες που επιβιώνουν σε ένα αποσαθρωμένο κοινωνικό πλαίσιο, με την κυρίαρχη ιδεολογία
του ατομισμού και του ανταγωνισμού να ταξινομεί
από πολύ νωρίς τον προορισμό και το «ταβάνι» του
καθενός. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν στα σύνθετα
προβλήματα.
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Τοπικά

Σταθερά τα
δημοτικά τέλη
για το 2023

Αμετάβλητα θα παραμείνουν για μια ακόμα χρονιά τα οικιακά και
εμπορικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στον
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το 2023, όπως αποφάσισε η
διοίκηση του Δήμου και ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου. Παράλληλα, θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται από τις χρεώσεις οι άποροι κάτοικοι, τα άτομα με αναπηρία έως 67%, τα άτομα με αναπηρίες, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι
τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και οι μακροχρόνια άνεργοι.
Οι έντονες οικονομικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση που ανέβασαν απότομα και απροειδοποίητα τα κοστολόγια των Δήμων σε
όλα τα επίπεδα, δεν θα μετακυλιστούν στους πολίτες, όπως αποφάσισε η διοίκηση Κωνσταντέλλου, που δεσμεύτηκε την ίδια στιγμή
να συνεχίσει κανονικά το τεχνικό πρόγραμμα παρεμβάσεων στον
Δήμο. Την οικονομική αυτή άνεση επέτρεψαν τα έργα ενεργειακής
εξοικονόμησης που μείωσαν σημαντικά τις καταναλώσεις, η αποτελεσματική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και
βέβαια, η εκμετάλλευση στο έπακρο των χρηματοδοτικών κοινοτικών και κρατικών εργαλείων
προς την αυτοδιοίκηση για την
υλοποίηση έργων.
Πιο συγκεκριμένα, οι κατοικίες
σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη θα συνεχίσουν να χρεώνονται με 1,52€ ανά τετραγωνικό,
ενώ οι χρεώσεις για τα καταστήματα (μέχρι 1.000 τ.μ) θα
χρεώνονται με 5,87€/τ.μ στη
Βουλιαγμένη, 4,63€/τ.μ στη
Βάρη και 3,81€ ανά τετραγωνικό στη Βούλα. Να σημειωθεί

ότι τα δημοτικά τέλη στα 3Β κινούνται σε μεσαία επίπεδα για την
Αττική, με περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας και η Γλυφάδα να
χρεώνουν περισσότερο.
Αναλυτικά οι χρεώσεις τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για το 2023: Στεγασμένοι
χώροι που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες 1,52€/τ.μ και για τις τρεις
δημοτικές ενότητες. Δημόσια νοσοκομεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 1,52€/τ.μ. Στεγασμένοι χώροι γενικής χρήσης, όπως καταστήματα, βιομηχανίες, γραφεία και λοιποί
επαγγελματικοί χώροι και οι βοηθητικοί χώροι αυτών έως 1.000 τ.μ.
αλλά και οι στεγασμένοι χώροι γενικής χρήσης από 1.000 τ.μ έως
6.000 τ.μ διαμορφώνονται ως εξής: 4,63€/τ.μ στη Βάρη, 3,81€/τ.μ
στη Βούλα και 5,87€/τ.μ στη Βουλιαγμένη.
Οι χρεώσεις για τους στεγασμένους χώρους γενικής χρήσεις άνω
των 6.000 τ.μ. διαμορφώνονται ως εξής: Στη Βάρη τα τέλη ορίζονται
σε 2,32€/τ.μ, στη Βούλα 1,91€/τ.μ και στη Βουλιαγμένη 2,94€/τ.μ.
Στα αθλητικά κέντρα του Δήμου, οι χρεώσεις είναι ίδιες και διαμορφώνονται στα 3€/τ.μ. Μη στεγασμένοι χώροι γενικής χρήσης έως
6.000 τ.μ. 4,63€/τ.μ στη Βάρη, 3,81€/τ.μ στη Βούλα και 5,87€/τ.μ στη
Βουλιαγμένη.
Για τους ίδιους χώρους άνω των 6.000 τ.μ. 1,39€/τ.μ στη Βάρη,
1,14€/τ.μ στη Βούλα και 1,76€/τ.μ στη Βουλιαγμένη. Ενιαία χρέωση
3€/τ.μ αφορά τους μη στεγασμένους χώρους αθλητικών κέντρων
έως 6.000 τ.μ, ενώ στους χώρους άνω των 6.000 τ.μ η ενιαία χρέωση είναι 0,90€/τ.μ. Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με τη νομοθεσία το 15% από τα δημοτικά τέλη αξιοποιείται στη συντήρηση
του δικτύου φωτισμού του Δήμου και το 85% στην περισυλλογή και
διαχείριση των απορριμμάτων. Για κανέναν άλλο σκοπό δεν επιτρέπεται να αξιοποιηθεί αυτός ο πόρος.

Σύστημα εναέριας επιτήρησης με drone

Καμία καταγραφή προσωπικών δεδομένων
Ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από το εναέριο σύστημα
επιτήρησης (drone) του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο στάθηκε η αφορμή
ώστε η Λαϊκή Συσπείρωση Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
να θέσει ζήτημα προς την διοίκηση του Δήμου σχετικά με
την προστασία προσωπικών δεδομένων. «Είναι προφανές ότι δεν τίθεται θέμα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων καθώς δεν καθίσταται δυνατή με οποιονδήποτε
τρόπο ή μέσο η αναγνώριση κάποιου προσώπου καθώς
το drone πετά σε υψόμετρο 300 μέτρων και ειδικότερα
τη νύχτα είναι αδύνατο να αναγνωριστεί ακόμα και το
είδος των κτιρίων», ανέφερε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
απαντώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Δήμαρχος ανέπτυξε αναλυτικά το σκεπτικό του: «Τόσο
ο Δήμος όσο και η συμβεβλημένη με αυτόν εταιρία των
drones, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων που
φέρουν και την ευθύνη της λογοδοσίας, εκπληρώνουν
τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη λήψη μέτρων ασφάλειας καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των
δεδομένων, έχοντας υιοθετήσει κατάλληλα μέτρα για τη
διασφάλιση της αρχής της ιδιωτικότητας, όπως χρήση
τεχνολογίας φιλικής προς την ιδιωτικότητα σύμφωνα με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μη επανδρωμένων οχη-

μάτων. Ειδικότερα, οι χειριστές των
drones δεσμεύονται με σχετικά έγγραφα που έχουν υπογράψει ως προς την
εναρμόνιση της εργασίας τους και τον
τρόπο που την εκτελούν σε σχέση με
την εφαρμοστέα νομοθεσία για την
προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα drones λειτουργούν
με λογισμικό που απαγορεύει να
κάνουν zoom από μόνα τους, παρά
μόνον κατόπιν εντολής των ειδικών
χειριστών σε περίπτωση που υπάρξει
ένδειξη κατάστασης συμβάντος όπου
βγαίνουν από την κατάσταση υψηλής
και απομακρυσμένης επιτήρησης και πετούν σε χαμηλότερα ύψη για τον εντοπισμό του συμβάντος».
Σε αυτήν και μόνον την περίπτωση δύναται να τεθεί
ζήτημα προσωπικών δεδομένων, όταν δηλαδή υπάρξει
καταγραφή σε κοντινή λήψη για εξακρίβωση κατάστασης συμβάντος όπου και πάλι, σύμφωνα με το λογισμικό λειτουργίας των drones και τις τεχνικές προδιαγραφές τους, καθίσταται σχεδόν αδύνατο να καταγραφούν
εικόνες με προσωπικά δεδομένα (πρόσωπα, πινακίδες

κ.λπ.) αφού για να γίνει αυτό θα πρέπει να δοθεί ειδική εντολή από τους εξουσιοδοτημένους χειριστές να
εστιάσουν υπό ορισμένες γωνίες και σε ειδικές θέσεις.
Τέλος, το κέντρο επιχειρήσεων που λειτουργεί στο
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, είναι προσβάσιμο
σε όποιον έχει ενδιαφέρον να το επισκεφθεί και να δει
πώς γίνεται η διαδικασία επιτήρησης όπου οι ειδικά
εξουσιοδοτημένοι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη της
διοίκησης που έχουν πρόσβαση, με την παρουσία των
εξουσιοδοτημένων χειριστών των drones, πραγματοποιούν τη σχετική επίδειξη.
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Θωρακίζεται
από φυσικά
φαινόμενα
το Πανόραμα
Βούλας

Εκπονείται ειδική
αντιπλημμυρική
και
αντιδιαβρωτική
μελέτη στην
ευρύτερη
πυρόπληκτη
περιοχή

Αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 4ης Ιουνίου ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης απέστειλε τρεις επιστολές προς τους
αρμόδιους Υπουργούς καθώς και στον Πρωθυπουργό ζητώντας
μεταξύ άλλων να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε επίπεδο
μελετών, χρηματοδοτήσεων και αναθέσεων των απαιτούμενων
έργων, για τη θωράκιση της περιοχής από πιθανά διαβρωτικά φαινόμενα με εδαφοενισχυτικές παρεμβάσεις. Η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος ήταν πως μετά από αυτοψίες των δασικών
υπηρεσιών υπήρξε η εκτίμηση πως δεν απαιτούνται κάποια πρόσθετα μέτρα θωράκισης και παρέμβασης στις πυρόπληκτες περιοχές. Μια απάντηση που δεν υιοθέτησε η δημοτική αρχή. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Δήμος μέχρι την επίσημη έγγραφη ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο και προκειμένου να υπάρξει επαρκής επιστημονική
τεκμηρίωση που θα επιβεβαιώνει ή θα ανατρέπει την εκτίμηση των
δασικών υπηρεσιών με την υπόδειξη των απαιτούμενων μέτρων,
ζήτησε τη βοήθεια του Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ Ευθυμίου
Λέκκα. Η συμβολή της ομάδας του καθηγητή στην προσπάθεια του
Δήμου για τη θωράκιση της πόλης κρίθηκε αναγκαία. Μάλιστα, ο κ.
Λέκκας επισκέφτηκε με τους συνεργάτες του δύο φορές το Δημαρχείο και συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο,
έκανε λεπτομερή αυτοψία στην πυρόπληκτη περιοχή, μαζί με την
ερευνητική του ομάδα.
Μετά την αυτοψία έγιναν οι πρώτες εκτιμήσεις και συμφωνήθηκε
από κοινού να συνταχθεί άμεσα ειδική αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική μελέτη στην ευρύτερη πυρόπληκτη περιοχή, η οποία θα
ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στον Δήμο εντός του Νοεμβρίου.
Συγχρόνως, συμφωνήθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης
με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση ολοκληρωμένης
επιχειρησιακής μελέτης αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με
τα πρώτα αξιοποιήσιμα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου να
αναμένεται σε πέντε μήνες. Ενδεικτικά είναι τα εξής: Ο προσδιορισμός θέσεων και περιοχών οι οποίες έχουν αυξημένο κίνδυνο
από σεισμούς και συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα (κατολισθήσεις, ρευστοποιήσεις), πλημμυρικά και μεταπυρικά φαινόμενα

(έντονη διάβρωση, λασπορροές κ.ά.) και υπόδειξη δέσμης έργων
και παρεμβάσεων με στόχο να μειωθεί η διακινδύνευση. Επίσης, ο
προσδιορισμός υποδομών και κατασκευών οι οποίες έχουν αυξημένη τρωτότητα ανά κίνδυνο και χρήζουν παρεμβάσεων. Ακόμη, η
διάκριση του οικιστικού ιστού σε τομείς επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαχείρισης έκτακτης ανάγκης με επικαιροποίηση χώρων
έκτακτης ανάγκης (καταφυγής, καταυλισμού, πρώτων βοηθειών και
υποδοχή ατόμων με Ειδικές Ανάγκες) και ανάλυση, εκτίμηση, και
προσδιορισμός τρωτότητας τους. Επιπρόσθετα, κρίθηκε αναγκαίο
ένα αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας
το οποίο εξειδικεύεται ειδικά για τις υφιστάμενες γεωδυναμικές,
υδρομετεωρολογικές, χωροταξικές, πολεοδομικές και πληθυσμιακές και κοινωνικές συνθήκες του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη το
νέο θεσμικό πλαίσιο, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Τέλος αναμένεται η
επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων δομικών μέτρων και άλλων
παρεμβάσεων για την άμβλυνση του κάθε κινδύνου ξεχωριστά.

Περιβαλλοντικό «έγκλημα»
διέπραξε εργολάβος
Μάρτυρες ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος έγιναν οι κάτοικοι της οδού Βουτυρά στη Βούλα τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, όταν διαπίστωσαν πως εργολάβος που εκτελούσε έργα στην περιοχή για λογαριασμό του ΟΤΕ προχώρησε
σε παράνομη ρίψη υγρού τσιμέντου σε οικόπεδο δίπλα από το 2ο Γυμνάσιο Βούλας. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και προέβη σε αυτοψία, διαπιστώνοντας την αντιπεριβαλλοντική πράξη του εργολάβου.
Η δημοτική αρχή επέβαλε τις προβλεπόμενες από το νόμο αλλά και από τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου
κυρώσεις, ενώ έντονη ήταν η διαμαρτυρία προς τη διοίκηση του ΟΤΕ για την συγκεκριμένη απαράδεκτη ενέργεια.
Την επόμενη ημέρα από το θλιβερό περιστατικό, η διοίκηση του ομίλου ΟΤΕ επικοινώνησε με το Δήμο και μέσω επιστολής παραδέχτηκε ότι υπεργολάβος που εκτελούσε έργο για λογαριασμό του ομίλου προέβη στην πράξη. Μετά από
απαίτηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο ΟΤΕ φρόντισε για την άμεση αποκατάσταση του χώρου, η οποία
ολοκληρώθηκε εντός 24 ωρών και δεσμεύτηκε να μην επαναληφθεί στο μέλλον αντίστοιχο περιστατικό. «Σε συνέχεια
ενημέρωσης που παρείχατε στην εταιρεία μας σχετικά με περιστατικό που σημειώθηκε κατά τις εργασίες κατασκευής
σταθερού δικτύου σε περιοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Προχωρήσαμε άμεσα σε διερεύνηση του περιστατικού και διαπιστώσαμε ότι πράγματι, τρίτη εταιρεία που λειτουργεί ως
υπεργολάβος στο έργο, προέβη σε απόθεση υγρού τσιμέντου σε οικόπεδο που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου.
Προφανώς, το γεγονός έγινε εν αγνοία τόσο του Ομίλου ΟΤΕ, όσο και της δημοτικής αρχής. Η αποκατάσταση ξεκίνησε
άμεσα και ολοκληρώθηκε εντός 24 ωρών. Έχουμε προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να μη ξανασυμβούν τέτοια
περιστατικά από συνεργαζόμενους τρίτους», ανέφερε η απολογητική επιστολή του ΟΤΕ.

Μην
πουλήσετε το
ακίνητό σας!*

* Για χαμηλότερη τιμή,
από αυτήν που μπορούμε εμείς
να λάβουμε για εσάς.
Για περισσότερα από 40 χρόνια, αποδεικνύουμε σταθερά ότι έχουμε την ιδανική εμπειρία όταν πρόκειται για
πωλήσεις ακινήτων. Η πώληση του ακινήτου σας θα πραγματοποιηθεί άμεσα – και πάνω απ’ όλα με επιτυχία.
Οι σύμβουλοι ακινήτων μας δεν γνωρίζουν μόνο την αγορά, αλλά και κάθε βήμα μιας επιτυχημένης πώλησης
ακινήτου. Θα σας καθοδηγήσουν σε όλη τη διαδικασία της πώλησης - από την εκτίμηση της αξίας και το
επαγγελματικό μάρκετινγκ του ακινήτου σας έως την οργάνωση των επισκέψεων και την υπογραφή του
συμβολαίου αγοράς ακινήτου.
Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 211 105 5000 ή διαδικτυακά στο AthensMMC@engelvoelkers.com για
μια δωρεάν εκτίμηση του ακινήτου σας!

Engel & Völkers Ελλάδος
Λεωφ. Μεσογείων 2 - 4, Πύργος Αθηνών,
10ος όροφος · Αθήνα · 11527
Τηλ. +30 211 105 5000
athensmmc@engelvoelkers.com · www.ev.gr
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Εκκλησία της Ελλάδος

Βάφτισαν τη δικαστική ήττα ...νίκη

Απέρριψε
το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο
τη χρηματική
διεκδίκηση
9,2 εκ. €

Μια δυσερμήνευτη για τα κίνητρά της επικοινωνιακή «φούσκα» ανακριβειών σχετικά με την αναξιοποίητη περιουσία της στη Βουλιαγμένη διακίνησε η Εκκλησία της Ελλάδος στις αρχές Οκτωβρίου, εμφανιζόμενη ως δικαιωμένη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου. Στο ανακοινωθέν της ιεραρχίας στις 4 Οκτωβρίου για
το περιεχόμενο της συνεδρίασης της Ιεράς Συνόδου, μνημονεύεται η
απόφαση του ευρωδικαστηρίου που εκδόθηκε προ τεσσάρων μηνών,
τον Ιούνιο, «για την υπόθεση του κτήματος της Βουλιαγμένης» με
την οποία σύμφωνα με τους αρχιερείς, «η Εκκλησία της Ελλάδος
δικαιώνεται πλήρως, ενώ ανοίγει ο δρόμος για να ακολουθήσουν
και άλλες ανάλογες περιπτώσεις». Η ανακοίνωση, καθώς αναπαράχθηκε από εκκλησιαστικά και όχι μόνο μέσα ενημέρωσης για το
ευρύτερο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η συγκεκριμένη υπόθεση,
ξεσήκωσε εύλογες ανησυχίες στην περιοχή και ευρύτερα, αφού η
Εκκλησία ζητά υπέρογκα ποσά από το δημόσιο ταμείο, ενώ απειλεί
ευθέως με μαζική οικοδόμηση των αδόμητων σήμερα οικοπέδων
που εμφανίζει ως περιουσία της στη Βουλιαγμένη, αλλοιώνοντας
έτσι δραματικά τη φυσιογνωμία της πόλης. Τα πράγματα έθεσε στην
ορθή τους διάσταση παρέμβαση της δημοτικής αρχής, που στην
ανταλλαγή ανακοινώσεων που ακολούθησε διευκρίνισε απόλυτα
τεκμηριωμένα ότι η φερόμενη «δικαίωση» ήταν στην πραγματικότητα «δικαστική ήττα» που δεν αλλάζει στο ελάχιστο το υφιστάμενο
πολεοδομικό καθεστώς, ούτε και αποδυναμώνει στο ελάχιστο την
εν εξελίξει δικαστική διεκδίκηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να αποκαταστήσει το πολεοδομικό ισοζύγιο των ελεύθερων
χώρων απαλλοτριώνοντας χωρίς αποζημίωση μεγάλο μέρος των
«πράσινων» οικοδομικών τετραγώνων της Βουλιαγμένης.

Ούτε ευρώ στο ιερό ...ΙBAN

Για την πρόσφατη απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, η διοίκηση Κωνσταντέλλου διευκρινίζει ότι «απορρίφθηκε πανηγυρικά» το
αίτημα της Εκκλησίας «για αποκατάσταση φερόμενης υλικής ζημίας»
δηλαδή, «το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν αναγνώρισε καμία ζημία και
δεν επιδίκασε ούτε ένα ευρώ αποζημίωση στην Εκκλησία της Ελλάδος». Παρόλο που η ιεραρχία κατά την επικοινωνιακή διαχείριση της
δικαστικής αυτής ήττας, υποβάθμισε τη χρηματική διεκδίκηση ως
«παρεπόμενο» ζήτημα, η πραγματικότητα όπως αποκάλυψε η δημοτική αρχή των 3Β είναι ότι στις 28 Ιανουαρίου 2019, η Εκκλησία «υπέβαλε προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπόμνημα δεκατριών σελίδων
για την τεκμηρίωση του βασικού αιτήματός της για την καταβολή
αποζημίωσης ποσού 9.210.000 ευρώ εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου», αναγράφοντας μάλιστα και τον αριθμό ΙBAN του τραπεζικού
της λογαριασμού, όπου ανέμενε τη μεταφορά των χρημάτων.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου «το Δικαστήριο απέρριψε εν συνόλω το αίτημα αποκατάστασης υλικής ζημίας
της προσφεύγουσας Εκκλησίας, κρίνοντας επί λέξει (βλ. παρ. 13 της
απόφασης) ότι το Δικαστήριο ουδεμία διακρίνει αιτιώδη συνάφεια
μεταξύ της παραβίασης που διαπιστώθηκε και της φερόμενης υλικής
ζημίας». Όπως επισημαίνουν οι νομικοί του Δήμου, «ουδεμία δικαστική κρίση υπάρχει στην απόφαση περί στέρησης της φερόμενης
ιδιοκτησίας της Εκκλησίας, πόσω μάλλον εφόσον δεν εξετάστηκε ο
επικουρικός λόγος που είχε προβάλει η προσφεύγουσα Εκκλησία της
Ελλάδος περί παραβίασης του δικαιώματος της στην ιδιοκτησία».
Το μόνο σημείο στο οποίο η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη δικαίωσε την
Εκκλησία για την εν λόγω υπόθεση είναι ο χρόνος απόκρισης της
ελληνικής διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το 2001. Μετά την δημόσια αποκατάσταση

Δικαιώνεται η πολιτική του Δήμου
για τα αδόμητα οικόπεδα
της Βουλιαγμένης
της αλήθειας από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, η ιεραρχία
επανήλθε με νέα ανακοίνωση στην οποία αποσύρει τα περί πλήρους
δικαίωσης και υποστηρίζει ότι «έγινε δεκτό το κύριο αίτημα της προσφυγής» το οποίο, κατά την ιεραρχία δεν ήταν η χρηματική αποζημίωση αλλά η άρνηση της πολιτείας «να επαναφέρει τα εκκλησιαστικά
ακίνητα στη Βουλιαγμένη στο πολεοδομικό καθεστώς που είχαν πριν
από την κήρυξή τους υπό απαλλοτρίωση». Γεγονός είναι όμως ότι και
σε αυτό το σημείο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ουσιαστικά αναγνωρίζει
την αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης να επιλύσει τη διαφορά, κάτι όμως που ήδη έχει κάνει αφήνοντας δυσαρεστημένη την Εκκλησία, που το 2013 προσέφυγε στο ευρωδικαστήριο.

Η σημερινή κατάσταση

Στην πραγματικότητα, η διοίκηση Κωνσταντέλλου σήμερα έχει στριμώξει την διοίκηση της Εκκλησίας στην ιδιότυπη αυτή δικαστική
«σκακιέρα» με την εμπεριστατωμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποκαταστήσει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο της Βουλιαγμένης, απαλλοτριώνοντας χωρίς αποζημίωση τις διαφιλονικούμενες
εκτάσεις. Η υπόθεση αυτή έχει δρομολογηθεί παρά την επιχείρηση
να σταματήσει εν τη γενέσει της. Η Εκκλησία, και πάλι με επικοινωνιακή διαχείριση, χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή «παράνομη», αποκρύβοντας όμως το γεγονός ότι οι δύο προσφυγές που κατέθεσε για
την ανατρέψει στα πρώτα στάδια, κατέπεσαν οριστικά και αμετάκλητα. Το γεγονός αυτό δεν απέτρεψε όμως την ηγεσία της Εκκλησίας να
κάνει λόγο για «κατάφωρη αδικία σε βάρος της εκκλησιαστικής περιουσίας που πρέπει να αξιοποιηθεί από την Εκκλησία», δείχνοντας ότι
η ιεραρχία δεν πρόκειται να κάνει πίσω στις διεκδικήσεις της. Πίσω
δεν κάνει βεβαίως ούτε και η δημοτική αρχή Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που δεν δίστασε να καταλογίσει «χονδροειδείς ανακρίβειες» στην Ιερά Σύνοδο για τις ανακοινώσεις της, υπογραμμίζοντας
παράλληλα ότι «θα διασφαλίσει την αποκατάσταση του παρανόμως
ανατραπέντος περιβαλλοντικού ισοζυγίου της Βουλιαγμένης χωρίς
δημαγωγικές κορώνες, απειλές και τυμπανοκρουσίες».

The Ultimate Fine Dining Experience

Με το εξαιρετικό φυσικό πλεονέκτημα της ειδυλλιακής θέας του λαιμού
Βουλιαγμένης, για περισσότερο από δύο δεκαετίες το εστιατόριο Ιθάκη
παραμένει η πρώτη επιλογή για σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς αφρόκρεμας, όπως η Αθηνά Ωνάση, ο Μπιλ Κλίντον, ο Σον Κόνερι,
ο Χούλιο Ινγκλέσιας και ο Λεονάρντο ντι Κάπριο. Παρέχοντας υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες, φρέσκα θαλασσινά μαγειρεμένα στην τελειότητα,
καθώς και την πιο διαδεδομένη λίστα κρασιών, που περιέχει επιλεγμένες φιάλες από όλο τον κόσμο, το εστιατόριο Ιθάκη κατέχει επάξια
το όνομα του στολιδιού της Βουλιαγμένης. Το διακεκριμένο στο είδος του
μενού σούσι, βασισμένο σε φρέσκα υλικά και φυσικά στην δεξιοτεχνία
έμπειρων σεφ, εξελίσσει την ασιατική κουζίνα, κατατάσσοντας το εστιατόριο Ιθάκη στις πρώτες επιλογές για σούσι.

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 28, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
RSV: 2108963747
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Γιώργος Μαυρωτάς
Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

Ο πρωταθλητισμός
τρέφεται από τα
όνειρα και τις αφίσες
στα παιδικά δωμάτια
Συνέντευξη στον Γιώργο Λαουτάρη

Iron man, Xterra, Ladies Run, κ.λπ.: Ο Δήμος μας φιλοξενεί όλο και
περισσότερους αγώνες σε δρόμους, στη θάλασσα, στα γήπεδα. Είμαστε
ως πολιτεία έτοιμοι να δημιουργήσουμε αθλητουπόλεις, όπως τα 3Β;

Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα της διοργάνωσης τέτοιων
μεγάλων διοργανώσεων αθλητικού τουρισμού όπως αυτές που αναφέρατε, που
προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο και θα έλεγα ότι ειδικά η πόλη μας,
έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι προικισμένη με μια φυσική ομορφιά αλλά και
με μία παράδοση, με τοπία και εγκαταστάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν γι’
αυτό το σκοπό. Το τι μπορεί να κάνει η πολιτεία για να αξιοποιήσει η χώρα μας αυτό
το πλεονέκτημα, είναι κατά τη γνώμη μου σαφές. Απαιτούνται συνέργειες μεταξύ
πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, αθλητικού κινήματος και βέβαια του ιδιωτικού
τομέα. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σημαντικό ρόλο αγκαλιάζοντας τις διοργανώσεις, όπως γίνεται στον Δήμο μας. Επίσης, οι ομοσπονδίες βάσει του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου έχουν ρόλο για την αδειοδότηση. Τέλος ο ιδιωτικός τομέας έχει
το κομμάτι της προσέλκυσης χορηγών, που στο σημερινό κίνημα του αθλητικού
τουρισμού είναι κάτι αναγκαίο. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα πλέον, όπως
οι Σπέτσες με το Spetsathlon και το Spetses mini Marathon ή ο μαραθώνιος του
Αρκαλοχωρίου. Κάποιοι άνθρωποι με μεράκι τα οραματίστηκαν και προσέλκυσαν
επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να αφήσει απλώς αυτές τις πρωτοβουλίες να ανθίσουν,
να υιοθετήσει εκείνο το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που να τις διευκολύνει και από
εκεί και πέρα να τις προβάλλει στο εξωτερικό.

Ενώ πληθαίνουν οι πολίτες που ασκούνται ατομικά, εκτός σωματειακού αθλητισμού, βλέπουμε συχνά οι αθλητικές υποδομές να μην τους
χωρούν. Πώς μπορεί να επιλυθεί αυτή η αντίθεση;
Όπου υπάρχει σπανιότητα των πόρων, εμφανίζονται τέτοια προβλήματα και οι
αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν αυτό το θέμα. Δεν έχουμε τόσες υποδομές ώστε
κάθε στιγμή που υπάρχει ζήτηση, σε όλες τις ώρες αιχμής, να καλύπτονται όλες οι
ανάγκες. Η αλήθεια είναι ότι ο σωματειακός αθλητισμός αποτελεί ένα κομμάτι του
συνόλου, που συμπληρώνεται από την άθληση για όλους. Γι’ αυτό μιλάμε για αθλητές και για αθλούμενους. Η άθληση για όλους είναι ένα κίνημα που έχει φουντώσει
και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κριτήριο «αθλητικότητας» μιας χώρας δεν
είναι τόσο πολύ ο πίνακας των ολυμπιακών μεταλλίων αλλά το τι ποσοστό των
κατοίκων της ασχολείται συστηματικά με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι ένα
κοινωνικό εργαλείο, πέρα από την υγεία και ευεξία που προσφέρει. Δίνει και δυνατότητες ενσωμάτωσης διάφορων πληθυσμιακών ομάδων, άρσης των διακρίσεων,
ανοχής στη διαφορετικότητα, μηνύματα θετικά για την κοινωνία μας που περιλαμβάνονται και στις ευρωπαϊκές αρχές για τον αθλητισμό. Η Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού υποστηρίζει προγράμματα άθλησης για όλους. Ειδικά στα κολυμβητήρια που είναι μια ιδιαίτερη αθλητική εγκατάσταση συνήθως το πρόβλημα είναι το

αντίστροφο, δηλαδή οι Δήμοι δίνουν περισσότερες ώρες στους δημότες και παραπονούνται τα σωματεία. Σε άλλα στάδια γίνεται το αντίστροφο. Η λύση πιστεύω
ότι είναι κάπου στη μέση για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας, δηλαδή να μένει
κάθε εγκατάσταση όσο το δυνατό λιγότερο ανενεργή. Οι λύσεις νομίζω ότι πρέπει
να δίνονται ανά περίπτωση, δεν μπορούμε να βγάλουμε εμείς μια γενική οδηγία
που θα ορίζει μια ιδανική αναλογία σε σωματεία και πολίτες. Να προσθέσω ότι
πλέον υπάρχει το μητρώο των αθλητικών σωματείων, με το οποίο χαρτογραφείται
ο χώρος του σωματειακού αθλητισμού και περιορίζει τα σωματεία «σφραγίδες»
που ζητούν χώρους.

Η μεγαλύτερη θεσμική αλλαγή της παρούσας κυβέρνησης και της θητείας σας στον αθλητισμό ήταν η αναδιάρθρωση στις ομοσπονδίες. Θεωρείτε ότι η προσπάθεια αυτή πέτυχε τελικά τον
στόχο της;
Πράγματι ήταν μια από τις σημαντικότερες τομές που κάναμε στον αθλητισμό
με τον Υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη. Μαζί θα προσέθετα με την εισαγωγή ενός
συστήματος αξιολόγησης των ομοσπονδιών, του συστήματος «Χίλων», το οποίο με
συγκεκριμένα μετρήσιμα, αντικειμενικά κριτήρια, όπως το μέγεθος, οι διακρίσεις,
η δραστηριότητα και η διακυβέρνηση κάθε ομοσπονδίας τις αξιολογεί και με βάση
αυτή την αξιολόγηση καθορίζεται και η χρηματοδότηση. Μαζί με τον νόμο για την
ανανέωση των θητειών και το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων ήταν ίσως η σημαντικότερη αλλαγή στον σωματειακό αθλητισμό. Το πείραμα αυτό έχει πετύχει. Ακόμη
και σε ομοσπονδίες οι νέες διοικήσεις των οποίων διάκεινται φιλικά στο προηγούμενο καθεστώς, είδαμε να φυσά ένας καινούργιος αέρας που είναι απαραίτητος. Στο
παρελθόν δημιουργήθηκαν κατεστημένα και αυλές, άνθρωποι που βολεύτηκαν με
κάποιες καταστάσεις. Κάθε τόσο πρέπει να υπάρχει ανανέωση, είναι σημάδι υγείας
που προσπαθήσαμε να καθιερώσουμε όπως και το να βάλουμε τους αθλητές στα
κέντρα λήψης αποφάσεων. Ήταν πετυχημένο το πείραμα διότι βλέπουμε τα αποτελέσματα σε αθλητικές επιδόσεις, αλλά και στην αλλαγή κλίματος. Δεν υπάρχει πλέον
η γκρίζα περιοχή του παρελθόντος, όπου αφήνει περιθώρια κάποιοι «ημέτεροι» να
πριμοδοτούνται. Αυτή είναι μια προίκα για το μέλλον που αφήνει αυτή η θητεία.

Πώς επέδρασε η πανδημία στον αθλητισμό; Απλοί πολίτες ξεκίνησαν
την άσκηση, όμως πολλοί αθλητές παραπονούνται ότι τα μέτρα τους
πήγαν πίσω...
Πράγματι, πολλοί πολίτες έβαλαν τον αθλητισμό στη ζωή τους για πρώτη φορά ή τον
ξαναθυμήθηκαν. Όπως ξέρετε τα προβλήματα της πανδημίας τα έζησα από κοντά,
διότι μου ανέθεσε ο υφυπουργός τον
συντονισμό της υγειονομικής επιτροπής για την αντιμετώπιση του Covid19. Ζήσαμε ατελείωτες τηλεδιασκέψεις
για το πώς μπορούμε να κρατήσουμε
ζωντανό τον αθλητισμό σε συνθήκες
πανδημίας και νομίζω ότι το καταφέραμε. Ισορροπήσαμε ανάμεσα στην ασφάλεια και τη λειτουργικότητα ανάλογα
με τα χαρακτηριστικά κάθε αθλήματος
και εγκατάστασης. Αυτή η δουλειά
έδειξε τη σοβαρότητα με την
οποία αντιμετώπισε
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ο αθλητισμός το πρόβλημα της πανδημίας και έτσι κερδίσαμε και την εμπιστοσύνη
της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων. Τα αποτελέσματα του ελληνικού αθλητισμού αυτή
τη διετία έδειξαν ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο, Ολυμπιακούς Αγώνες, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κ.λπ. ότι η χώρα μας δεν υποχώρησε, αντίθετα έφερε διακρίσεις.

Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς πριμοδότησης των πρωταθλητών μαθητών στις εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ; Πιστεύετε ότι διαχρονικά έχει
πετύχει το στόχο του το μέτρο αυτό;
Κατά τη γνώμη μου η κινητροδότηση αυτή είναι το οξυγόνο για τον ελληνικό αθλητισμό και τις διακρίσεις που φέρνει. Κι αυτό επειδή οι γονείς, αφού από εκείνους
εξαρτάται το μεγαλύτερο κομμάτι των αποφάσεων των παιδιών που λαμβάνονται
σε μικρή ηλικία, βλέπουν ότι ο δρόμος του αθλητισμού δεν θα τους στερήσει τις
σπουδές. Σήμερα με διακρίσεις, όπως πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση σε πανελλήνια ή
σε σχολικά πρωταθλήματα οι μαθητές παίρνουν μια ποσοστιαία προσαύξηση του
γραπτού τους και όσοι εγγράφονται στην κατηγορία των διακριθέντων αθλητών
συναγωνίζονται μεταξύ τους σε ξεχωριστό πίνακα για ένα 3% των εισακτέων κάθε
σχολής. Με άλλα λόγια με το 10% ή το 8% που παίρνει ο πρωταθλητής δεν στερεί
από κάποιον άλλο μη αθλητή μαθητή τη θέση. Αυτό δίνει σε πολλά παιδιά τη δυνατότητα να σπουδάσουν. Υπάρχει βέβαια και η πρόβλεψη για εισαγωγή σε ΑΕΙ άνευ
εξετάσεων όταν η νίκη είναι πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια, δηλαδή πολύ υψηλού
επιπέδου. Αυτό που κατά τη γνώμη μου ίσως πρέπει να διορθώσουμε είναι να προσθέσουμε στα κριτήρια το στοιχείο της διάρκειας. Να μην αρκεί δηλαδή για την
πριμοδότηση μία επιτυχία «πυροτέχνημα», αλλά να συγκεντρώνουν τα παιδιά για
2-3 χρόνια μόρια ανάλογα με τις διακρίσεις έτσι ώστε να έχουν κίνητρο να παραμένουν στον αθλητισμό και μετά από μια πρώτη επιτυχία και συγχρόνως να είναι πιο
δίκαιο και αξιοκρατικό το σύστημα.

Τα «μικρά» αθλήματα σε μια μικρή χώρα όπως η δική μας έχουν ελπίδα
να γίνουν «μεγάλα»;

Σας ανέφερα νωρίτερα το σύστημα «Χίλων» που καθιέρωσε για την αξιολόγηση των
ομοσπονδιών και άλλα κριτήρια εκτός του μεγέθους. Με τον τρόπο αυτό ακόμα και
μικρές ομοσπονδίες αλλά νοικοκυρεμένες, όπως είναι η κωπηλασία για παράδειγμα,
το σύστημα τις βοηθά να μεγαλώσουν, δίνει πόρους για να εξελιχθούν. Γνωρίζουμε φυσικά ότι ποτέ δεν θα γίνει το πόλο σαν το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, διότι
υπάρχει ο περιορισμός των υποδομών όπου καλλιεργούνται τα αθλήματα αυτά ή
η ύπαρξη της παράδοσης. Η πολιτεία όμως οφείλει να αξιολογεί με συγκεκριμένα
κριτήρια και να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής για την ανάπτυξη των

“

Η άθληση για όλους είναι ένα
κίνημα που φούντωσε στην
πανδημία

αθλημάτων. Βοηθάμε μικρά «οικοσυστήματα» να αναπτυχθούν, όπως την κωπηλασία στην Καστοριά και τα Ιωάννινα. Όταν τα αθλήματα αυτά αρχίσουν να φέρνουν,
όπως φέρνουν, ολυμπιακά μετάλλια, αυτά θα δράσουν ως φάρος για τα παιδιά των
περιοχών να ακολουθήσουν το άθλημα. Η αθλητική πυραμίδα χρειάζεται και την
υψηλή κορυφή και τη μεγάλη βάση, από όπου θα προκύψουν οι αθλητές που θα
πάρουν τη σκυτάλη και θα τοποθετηθούν στην κορυφή. Οι έννοιες πρωταθλητισμός
και αθλητισμός είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δείτε πόσο έχει αναπτυχθεί το τένις
λόγω Τσιτσιπά και Σάκκαρη. Στο πόλο είχαμε μια ομάδα που έβαλε κάποια σκαλιά.
Πατήσαμε εμείς, η δική μου γενιά, που έθεσαν τα δικά τους. Και τώρα φτάσαμε
στο αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Τόκυο και νιώθουμε όλοι περήφανοι
καθώς και συμμέτοχοι αυτής της προσπάθειας. Ο πρωταθλητισμός τρέφεται από τα
όνειρα και τις αφίσες στα παιδικά δωμάτια. Θέλουμε να καλλιεργούμε role models,
πρότυπα για τα παιδιά σε κάθε άθλημα. Έτσι τα μικρά αθλήματα όταν δημιουργήσουν τους δικούς τους πρωταγωνιστές, θα μαζέψουν παιδιά για να φτιάξουν
μεγαλύτερη βάση.

Η πολιτική σας διαδρομή ξεκίνησε από την αυτοδιοίκηση και το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης το 2011. Μια δεκαετία μετά,
πώς αξιολογείτε την εξέλιξη της πόλης μας;
Ο Γρηγόρης Κασιδόκωστας είχε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. Έβλεπε τη Βουλιαγμένη
σαν το παιδί του, ήταν και η Βουλιαγμένη μόνη της και είχε την αμέριστη προσοχή
του τοπικού άρχοντα. Στον Γρηγόρη Κασιδόκωστα πιστεύω ότι η περιοχή χρωστάει
πολλά. Όταν έγινε ο ενιαίος Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μοιραία η τοπική
διοίκηση έπρεπε να φροντίσει και για τις άλλες περιοχές. Πιστεύω ότι ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος έχει καταφέρει να πετύχει μια ισορροπία μεταξύ των τριών δημοτικών ενοτήτων. Αυτό που βλέπω στον μεγαλύτερο Δήμο είναι ότι με τις οικονομίες
κλίμακας υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες για δράσεις και πρωτοβουλίες. Το
πρόβλημα της Βουλιαγμένης είναι ότι τους θερινούς μήνες έχει πολλούς επισκέπτες με θέματα στη στάθμευση, για τα οποία μπορούν να βρεθούν λύσεις. Πιστεύω
ότι ως πόλη η Βουλιαγμένη θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται και στη συνείδηση του
κόσμου και στην αξία της γης και σίγουρα ακόμα και εν μέσω πολλαπλών κρίσεων,
δεν νομίζω ότι έχει υποβαθμιστεί.

Το κύμα επενδύσεων και ανάπτυξης, που φτάνει στην περιοχή, ποιες
σκέψεις σας δημιουργεί;

Σε κάθε περιοχή η αναβάθμιση και ανάπτυξή της πρέπει να παντρεύεται με τη
βούληση των κατοίκων, των «ιθαγενών». Όταν αυτοί βλέπουν ότι παίρνουν ένα
μερίδιο από την ανάπτυξη και ότι έχουν πρόσβαση σε καλύτερες υποδομές χωρίς
εξωπραγματικό κόστος, χωρίς να τους απομακρύνει, τότε πιστεύω ότι την αγκαλιάζουν. Και βέβαια, κανόνας πιστεύω είναι πως ό,τι γίνει δεν πρέπει να υποβαθμίζει
το περιβάλλον κι ειδικά εδώ στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με αυτό το
συνδυασμό του πράσινου και του μπλε, της θάλασσας και του πεύκου, που μας κάνει
περήφανους και είναι μοναδικός. Επομένως, πιστεύω ότι οι επενδύσεις πρέπει να
έχουν και ένα ανταποδοτικό αντίκρυσμα στην τοπική κοινωνία για να είναι αφομοιώσιμες. Κάτι τέτοιο θέλουν πιστεύω και οι ίδιοι οι επενδυτές.
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Επανήλθε το γαλάζιο χρώμα στον βυθό της Βούλας
Μεγάλη επιχείρηση Δήμου και Xterra
Σε μια σημαντική περιβαλλοντική δράση που είχε ως
σκοπό να καθαρίσει το βυθό της Υδρούσας, του μικρού
νησιού που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ναυτικό Όμιλο της Βούλας προχώρησε η Τrimore Sport
Events, στο πλαίσιο της δράσης «Clean Ocean – Συνεισφέρουμε σ’ ένα πιο βιώσιμο μέλλον» σε συνεργασία με
τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, το Σαββατοκύριακο 8-9 Οκτωβρίου.
Η δράση καθαρισμού, στόχο είχε να συμβάλλει στην
αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος και
στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κόσμου ενώ περιλάμβανε την καταγραφή και
στη συνέχεια τη σταδιακή απομάκρυνση των ελαστικών οχημάτων από το βυθό της θάλασσας. Την αφορμή
έδωσε ο προγραμματισμένος κολυμβητικός αγώνας του
περίπλου της Υδρούσας και η επιθυμία των διοργανωτών, Δήμου και Τrimore, η διαδρομή του βυθού που θα
διανύσουν εκατοντάδες συμμετέχοντες να είναι καθαρή. Συνολικά ανασύρθηκαν από τον βυθό 27 μεγάλα
λάστιχα αυτοκινήτων βάρους περίπου 1,5 τόνου. H
συγκομιδή των ελαστικών έγινε από μία ομάδα πιστοποιημένων δυτών της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Αιγάλεω με τέσσερα σκάφη, μια πλωτή εξέδρα
της εταιρείας ΤΕΚΑΛ από την υπό κατασκευή μαρίνα της
Βουλιαγμένης και ειδικό εξοπλισμό ανέλκυσης αντικει-

μένων μεγάλου βάρους από το βυθό της θάλασσας. Το
όφελος από τη συγκεκριμένη δράση είναι διπλό, καθώς
τα ελαστικά που απομακρύνθηκαν θα μεταφερθούν σε
μονάδες αξιοποίησης, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.
Πολύτιμος αρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια στάθηκε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και προσωπικά ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος
αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή το εγχείρημα, με
αγάπη για τον τόπο του και ροπή προς την καινοτομία και συνεπικούρησε στο στρατηγικό σχεδιασμό του
όλου εγχειρήματος, ενεργοποιώντας παράλληλα και
όλο το μηχανισμό του Δήμου για την επίλυση θεμάτων
που φαντάζουν λεπτομέρειες, θα μπορούσαν όμως να
δυσκολέψουν σημαντικά ή και να αναστείλουν το όλο
εγχείρημα. «Πρόκειται για μία εξαιρετική περιβαλλοντική δράση, η οποία οργανώθηκε από τη Xterra Greece,
με βασικούς συντελεστές υποστήριξης τον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και την Ecoelastica. Αλιεύσαμε
ελαστικά μέσα από το βυθό της θάλασσας, από βάθη
15-25 μέτρα, γύρω από τη νησίδα Υδρούσα, που είχαν οι
φορτηγίδες τροφοδοσίες του νησιού κατά τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και αποτελούσαν εστία
μόλυνσης για το θαλάσσιο οικοσύστημα. Ευχαριστώ
όλους όσοι συμμετείχαν και έχουμε την απόλυτη βεβαι-

Ανασύρθηκαν 27 μεγάλα
ελαστικά βάρους 1,5 τόνου
που βυθίστηκαν πριν
8 δεκαετίες
ότητα ότι θα κινητοποιηθούν και άλλοι άνθρωποι, για
να καθαρίσουμε τις ακτές μας και τους βυθούς μας»,
τόνισε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Το πρώτο Iron Man μηδενικών αποβλήτων

Αγώνας με οικολογική συνείδηση
Ένα ξεχωριστό μήνυμα για τη βιωσιμότητα σε
όλον τον κόσμο έστειλε το πρώτο κίνημα κυκλικής
οικονομίας με την ονομασία Polygreen, μέσα από
τον διασημότερο αγώνα τριάθλου στον κόσμο, το
Ironman 70.3 που διεξήχθη στις 23 Οκτωβρίου
στη Βουλιαγμένη και τη Βάρκιζα. Ήταν ο πρώτος «πράσινος» αγώνας Ιronman στην Ευρώπη,
καθώς η διοργάνωση είχε έντονο οικολογικό
χαρακτήρα, χάρη στη συμβολή του καινοτόμου
κινήματος κυκλικής οικονομίας, Just Go Zero by
Polygreen. Ο στόχος των διοργανωτών ήταν να
ολοκληρωθεί ο αγώνας χωρίς να αφήσει κανένα
απόρριμμα στην πόλη. Έτσι το Just Go Zero έγινε
χορηγός του Ironman 70.3 με κινητήριο δύναμη
το όραμα για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα, όπου
τίποτα δεν είναι περιττό και όλα τα υλικά αποκτούν μια δεύτερη ζωή, για ένα πιο υγιές περιβάλλον και μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

Το Just Go Zero συγκέντρωσε
και διαχειρίστηκε τα απορρίμματα
της διοργάνωσης

Συγκεκριμένα, μετά από ειδική μελέτη για όλα
τα στάδια της εκδήλωσης, το Just Go Zero μερίμνησε ώστε μετά το πέρας του αγώνα να μην
υπάρχει ίχνος πλαστικού, χαρτιού, αλουμινίου

αλλά ούτε οργανικών αποβλήτων, τοποθετώντας κάδους κατά μήκος της διαδρομής αλλά
και στα σημεία των εκδηλώσεων και αναλαμβάνοντας τη συλλογή τους ώστε να προωθηθούν προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση
και να παραμείνει η περιοχή καθαρή και πράσινη. Παράλληλα, όλοι οι αθλητές και θεατές της
μεγάλης γιορτής του τριάθλου είχαν την δυνατότητα να φέρουν και να αφήσουν στα ειδικά
διαμορφωμένα σημεία ρούχα και παπούτσια
που δεν τους ήταν πια χρήσιμα, δίνοντας τους
την ευκαιρία για μια δεύτερη ζωή, είτε μέσα
από την επαναχρησιμοποίηση τους είτε μέσω
της επεξεργασίας και της ορθής διαχείρισης
των υλικών τους. Γεγονός είναι πως την επόμενη μέρα του αγώνα τόσο στη Βουλιαγμένη
αλλά κυρίως στη Βάρκιζα που ήταν το επίκεντρο της διοργάνωσης, στους δρόμους αλλά και
εντός της παραλίας δεν υπήρχε κανένα σκουπίδι, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο
τον οικολογικό χαρακτήρα που απέκτησε το
Ironman με τη συνδρομή και των υπηρεσιών
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
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Στον αθλητικό χάρτη η Α΄ πλαζ Βούλας

Μοναδική εμπειρία ο κολυμβητικός περίπλους της Υδρούσας
Μια νέα αθλητική εμπειρία για όλους προστέθηκε στη μεγάλη σειρά
των εκδηλώσεων που φιλοξενεί ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με την πραγματοποίηση στις 16 Οκτωβρίου στην Α’ πλαζ Βούλας
(Αthines by the sea) του κολυμβητικού αγώνα ανοιχτής θάλασσας που
διοργανώνει η Χterra Greece. Πρόκειται για την 9η συνεχή κολυμβητική διοργάνωση της Χterra στην περιοχή, αλλά την πρώτη που είχε
ως «σενάριο» τον περίπλου του νησιού Υδρούσα κοντά στη Βούλα,
χαρίζοντας στους κολυμβητές ένα μοναδικό βίωμα που στις συνθήκες
ασφάλειας ενός αγώνα μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα, τραβώντας σαν
μαγνήτης τους φίλους της θάλασσας. Η επιτυχία ήταν τέτοια, που το
Open Water Swimming Challenge (όπως ονομάζεται) της Χterra σύμφωνα με τους διοργανωτές απέκτησε νέα μόνιμη εστία.
Χαρακτηριστικό του αγώνα ήταν ότι προσέλκυσε φίλους της κολύμβησης όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων. Στις 15 Οκτωβρίου μια ειδική
διοργάνωση για παιδιά συγκέντρωσε δεκάδες συμμετοχές χαρίζοντας
ένα αξέχαστο Σάββατο σε κορίτσια και αγόρια που δοκίμασαν τις δυνάμεις τους με κολύμπι και παιχνίδια στην άμμο. Την κυρίως ημέρα του
αγώνα οι εκατοντάδες συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν αποστάσεις που κυμαίνονταν από τα 10 χιλιόμετρα της μαραθώνιας κολύμβησης ως τα 200 μέτρα ενός «σπριντ», με τρεις ενδιάμεσες αποστάσεις.
Στον αγώνα έδωσε το «παρών» ο μοναδικός εν ενεργεία Έλληνας κολυμβητής υπεραποστάσεων Σπύρος Χρυσικόπουλος, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στην κατηγορία
των 5 χιλιομέτρων με στολή και στην κούρσα των 200 μέτρων. Εκατοντάδες άλλοι
κολυμβητές χωρίς ανταγωνιστικό πνεύμα έκαναν την προσπάθειά τους που είχε συνισταμένη την καλή διάθεση. Ενδεικτική του συμπεριληπτικού χαρακτήρα που ήθελαν
οι διοργανωτές να προσδώσουν στον αγώνα είναι και η συμμετοχή του τριαθλητή
χωρίς όραση Χρήστου Κορομηλά στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων. Καθαρή εικόνα
για την «ταυτότητα» της διοργάνωσης δείχνει η κατανομή των συμμετεχόντων ανά
κατηγορία. Στον κολυμβητικό μαραθώνιο των 10 χιλιομέτρων και τη διπλή διαδρομή
γύρω από την Υδρούσα τερμάτισαν 12 αθλητές. Στη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων τερμάτισαν 73 κολυμβητές. Τον αγώνα των 2,5 χιλιομέτρων προτίμησαν οι περισσότεροι
με 116 τερματισμούς. Ενώ 57 άτομα κολύμπησαν για 1 χιλιόμετρο. Ο άστατος καιρός
της ημέρας, με τα ρεύματα και τον κυματισμό που παρατηρήθηκε στα ανοιχτά, ανέ-

Ήταν μια πρόκληση για όλους, από τον κολυμβητή υπεραποστάσεων
Σπύρο Χρυσικόπουλο (τον οποίο χαιρετά πριν την εκκίνηση ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος στη φωτογραφία) ως τον τυφλό τριαθλητή Χρήστο Κορομηλά
αλλά και παιδιά δημοτικού που κολύμπησαν σε μικρές διαδρομές

Ο άστατος καιρός της ημέρας, με τα ρεύματα και τον κυματισμό που παρατηρήθηκε
στα ανοιχτά, ανέβασε τον δείκτη δυσκολίας και χάρισε στον αγώνα μια νότα
πρόκλησης
βασε τον δείκτη δυσκολίας και χάρισε στον αγώνα μια νότα πρόκλησης, κάτι που οι
περισσότεροι συμμετέχοντες αναζητούσαν ως εμπειρία. Φυσικά ανεπανάληπτη ήταν
και η γνωριμία με τον υπέροχο βυθό γύρω από την Υδρούσα.
Τη διοργάνωση αγκάλιασε όπως κάθε χρόνο ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
με τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο να δίνει το σήμα της εκκίνησης σε κάθε κατηγορία.
«Είναι ένας αγώνας ξεχωριστός, πρωτοποριακός, που φέτος έφερε μία καινούρια
προσέγγιση στην κολύμβηση open water. Είναι μεγάλη χαρά για τον Δήμο μας να
φιλοξενεί και να προάγει αθλητικά δρώμενα υψηλού επιπέδου, ειδικά όσα αφορούν
τον αθλητισμό στη θάλασσα, που είμαστε τυχεροί να απολαμβάνουμε στην πόλη μας.
Το Χterra Open Water Swimming Challenge έδωσε τη δυνατότητα στους κολυμβητές
να αθληθούν σε υψηλό επίπεδο στο ειδυλλιακό περιβάλλον που προσφέρει η ακτογραμμή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης», είπε ο Δήμαρχος μετά τις απονομές των μεταλλίων. Μια όμορφη λεπτομέρεια της εκδήλωσης ήταν ότι τα μετάλλια
κοσμούσε η αρχαία ελιά που έχει φυτευτεί στην πλατεία Νυμφών της Βουλιαγμένης.
Την καθιέρωση του αγώνα στην Α’ πλαζ Βούλας σχολίασε και η υπεύθυνη της ακτής
Elizabeth Meier: «Ήταν το ιδανικό σημείο εκκίνησης και τερματισμού των
αγώνων οι οποίοι φέτος για πρώτη φορά περιλάμβαναν τον περίπλου
της νησίδας Υδρούσα που βρίσκεται απέναντι από την πλαζ μας. Ευχαριστούμε την Τrimore Sport Events, τον κ. Μητρόπαππα και το επιτελείο
του για την άψογη και ευχάριστη συνεργασία, τον Δήμο Βούλας Βάρης
Βουλιαγμένης για τη στήριξη και συμβολή του και όλους τους φορείς
που συνέβαλλαν. Ευχόμαστε η διεξαγωγή του event να καθιερωθεί πλέον
στην πλαζ Αthines by the Sea».
Μεταξύ των χρυσών χορηγών του αγώνα ήταν και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού που διαβλέπει στις διοργανώσεις αυτού του τύπου ένα
νέο «παράθυρο» για την τουριστική ανάπτυξη. Όπως τόνισε ο γενικός
γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης με αφορμή τον περίπλου της
Υδρούσας, «η αθηναϊκή ριβιέρα είναι από πιο όμορφους προορισμούς
της Ελλάδας και η αναβίωσή της πολύ σημαντική για τον τουρισμό της
Αττικής, αλλά, τολμώ να πω, και ολόκληρης της χώρας. Οι σύγχρονες
αθλητικές διοργανώσεις, όπως η συγκεκριμένη που απευθύνονται σε
μικρούς και μεγάλους και συνδυάζουν τον αθλητισμό με την ψυχαγωγία,
φανερώνουν ένα διαφορετικό πρόσωπο της Ελλάδας και προάγουν την
ανάπτυξη του τουρισμού εμπειρίας».
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Ladies Run

Ο ωραιότερος αγώνας της χρονιάς
Γεμάτος χαμογελαστά πρόσωπα ήταν την Κυριακή 16 Οκτωβρίου o Λαιμός της Βουλιαγμένης. Γυναίκες και κορίτσια κάθε ηλικίας ανεξαρτήτως φυσικής κατάστασης,
συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν συμμετέχοντας στη δέκατα διοργάνωση του
Ladies Run, ενός αγώνα που έχει γίνει πλέον θεσμός στο Δήμο. Οι γυναίκες έτρεξαν 5
χιλιόμετρα σε μια μοναδική διαδρομή ανάμεσα στον πράσινο λόφο της χερσονήσου
του Αστέρα και του γαλάζιου της θάλασσας, υπενθυμίζοντας σε όλους ποια είναι η
πραγματική αξία του να προσφέρεις καθώς ο συγκεριμένος αγώνας είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
Από τον Σεπτέμβριο του 2012 όταν το Ladies Run έκανε τα πρώτα του βήματα, εκτός
από τα δεκάδες χιλιόμετρα που έχει διανύσει, έχει προσφέρει περισσότερα από
35.000 ευρώ σε ευπαθείς ομάδες γυναικών (φυλακισμένων, προσφύγων, τοξικοεξαρτημένων κ.α.). Η φετινή προσφορά του Ladies Run για την ενίσχυση ευπαθών ομάδων
γυναικών, έκανε ρεκόρ ξεπερνώντας τις 5.000 ευρώ. Το «παρών» στον όμορφο αγώνα
έδωσε και ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ο οποίος πρόσφερε μια χρυσή ελιά,
ένα μοναδικό γλυπτό του Κωνσταντίνου Βαλαή, στους εθελοντές του Ladies Run και
στην επικεφαλής των εθελοντών, Χαρά Πολιτοπούλου. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι η εθελοντική προσφορά είναι όχι μόνο ο καταλύτης για την επιτυχία ενός αγώνα, αλλά και
εν τέλει βασικό χαρακτηριστικό του ενεργού πολίτη, από την καθαριότητα ως την
πυροπροστασία. Επιπλέον, εξήγησε πως ο Δήμος των 3Β πρωτοστατεί στην ανάδειξη
του θεματικού, αθλητικού τουρισμού, φιλοξενώντας αγώνες δρόμου και τριάθλου
επιπέδου Iron Man, με πολλούς συμμετέχοντες από το εξωτερικό, πέρα βεβαίως από
άλλες αθλητικές δραστηριότητες όπως το σερφ για το οποίο είναι διάσημη η περιοχή
και το οποίο σερφ πλέον τιμάται και με μια μαρμάρινη σανίδα - μνημείο έξω από την
Astir Beach, σημείο εκκίνησης του Ladies Run.
Στο αγωνιστικό κομμάτι που έχει τη σημασία του αλλά αλλά φυσικά περνά σε δεύτερη
μοίρα, μετά από είκοσι λεπτά από την έναρξη του αγώνα, πρώτη έκοψε το νήμα του
τερματισμού η Ελένη Νικολοπούλου, μια σπουδαία αθλήτρια που ταξίδεψε αυθημερόν για την περίσταση. Τη δεύτερη θέση στο βάθρο κατέλαβε η νικήτρια της προη-

5 km στο Λαιμό για καλό σκοπό
γούμενης συνάντησης των Ladies, Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου, ενώ την τρίτη θέση
στη γενική κατάταξη, κατέκτησε η Αγγελική Τζώτζου.
Αξίζει να σημειωθεί πως ήταν ο πρώτος αγώνας όπου χρησιμοποιήθηκε οικολογική
συσκευασία νερού για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση πλαστικού. Επιπλέον, χάρη
στους μπλε κάδους που τοποθέτησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο αγώνας
έληξε χωρίς σκουπίδια στο οδόστρωμα. Το Ladies Run έκλεισε την πρώτη του δεκαετία με την υπόσχεση όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές
και να καινοτομήσει στο μέλλον.

3Χ3 FIBA Greece

«Τρίποντα» στο πλακόστρωτο της Βάρκιζας
400 αθλητές όλων των ηλικιών
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης διοργάνωσε σε
συνεργασία με τη Greece3x3 και υπό την αιγίδα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας,
το τουρνουά FIBA Greece 3x3 Basketball στο πλακόστρωτο της Βάρκιζας το τριήμερο
30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου. Στο τουρνουά σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών,
καθώς έλαβαν μέρος 400 αθλητές και αθλήτριες λάτρεις της πορτοκαλί θεάς και 95
ομάδες ενώ μεγάλη συμμετοχή υπήρξε στις κατηγορίες κάτω των 11 και 13 ετών. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα Rising Stars η οποία απέσπασε και το μεγάλο χρηματικό
έπαθλο αξίας 800 ευρώ, ενώ η φιναλίστ του τελικού εισέπραξε το ποσό των 200 ευρώ.
Επίσης, όλες οι ομάδες που συμμετείχαν στο τουρνουά διεκδίκησαν πλούσια δώρα.
Λίγο πριν σβήσουν τα φώτα στα δύο υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ που είχαν στηθεί για
τις ανάγκες της διοργάνωσης, ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης βράβευσε τον
Γιάννη Σγουρό για την πολυετή διαδρομή και την πολυδιάστατη προσφορά του στο
αθλητικό γίγνεσθαι στο οποίο δηλώνει παρών ανελλιπώς και αδιαλείπτως εδώ και
58 χρόνια. «Η βράβευση του Γιάννη Σγουρού αποτελεί ένα στοιχειώδες και ελάχιστο
χρέος προς την τεράστια προσφορά του στον αθλητισμό και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος μετέδωσε σπουδαία αθλητικά μηνύματα
στην κοινωνία και στη νεολαία μας» σχολίασε ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνταντέλλος, ο οποίος εξέφρασε επίσης τον ενθουσιασμό του «για
την εξαιρετική διοργάνωση αυτού του αθλητικού πανηγυριού και την προαγωγή του
ευ αγωνίζεσθαι».

«Παρών» στο τουρνουά έδωσε και ο παλαίμαχος αθλητής Αντώνης Φώτσης. Ο τρις
πρωταθλητής της Ευρωλίγκας με τον Παναθηναϊκό, πρωταθλητής Ευρώπης και δευτεραθλητής κόσμου με την εθνική ομάδα παρευρέθηκε με την ιδιότητα του φιλάθλου,
του κατοίκου της περιοχής και του πατέρα καθώς ο γιος του, Βαγγέλης Φώτσης, συμμετείχε στην ομάδα Proteas Lions, που κατατάχθηκε τρίτη στην κατηγορία Κ-13.
Το 3x3 Basketball εξαπλώνεται ραγδαία, αρχής γενομένης από πέρυσι στο Τόκιο
καθώς αποτελεί επίσημο άθλημα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, προσελκύει διαρκώς νέους φίλους και αυτή τη στιγμή θεωρείται ως το πιο αναπτυσσόμενο
και δημοφιλές αστικό άθλημα στον κόσμο.

16 Έρευνα

Το πιο γαλάζιο Ιron Man
της Ευρώπης

1

Κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο
στην αθηναϊκή ριβιέρα για 1.600 υπεραθλητές
Χιλιάδες υπεραθλητές συγκεντρώθηκαν στη Βάρκιζα την Κυριακή 23 Οκτωβρίου συμμετέχοντας στον
μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό αγώνα τριάθλου στον
κόσμο, που πραγματοποιήθηκε για τρίτη φορά στην
Ελλάδα και για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε στην Αττική.
Με σύμμαχο τον καιρό καθώς οι συνθήκες που επικρατούσαν στην αττική ριβιέρα ήταν ιδανικές, 1.600 αθλητές από 65 χώρες και 850 πόλεις του εξωτερικού αγωνίστηκαν στο Ironman 70.3 Vouliagmeni καλύπτοντας 1,9
χλμ. κολύμβησης αντοχής στην ανοικτή θάλασσα στον
κόλπο της Βάρκιζας, 90 χλμ. ποδηλασίας σε δημόσιο
δρόμο στη διαδρομή Βάρκιζα Ανάβυσσος, και τρέξιμο
σε δρόμο απόστασης 21,1 χλμ. στα Λιμανάκια, δηλαδή
απόσταση ημι-μαραθωνίου δρόμου.
Το Ironman είναι ένας αγώνας δοκιμασίας για τον
ανθρώπινο οργανισμό και γι’ αυτό το λόγο αποτελεί το
κορυφαίο παγκοσμίως τριαθλητικό γεγονός, με περισσότερους από 160 αγώνες το χρόνο, σε πάνω από 90
χώρες του πλανήτη με τις συνολικές συμμετοχές αθλητών να ξεπερνούν τις 400.000.
Στην άψογη διοργάνωση που έγινε ουσιαστική ήταν
και η συμμετοχή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που υπήρξε συνδιοργανωτής. Πέρα από τους
500 εθελοντές και τους 1.000 εργαζόμενους που έδωσαν και την ψυχή τους για την επιτυχία της διοργάνωσης, σημαντική ήταν η συμβολή τόσο της Υπηρεσίας
Πρασίνου όσο και του τμήματος Καθαριότητας του
Δήμου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών,
την ημέρα του αγώνα στη Βάρκιζα βρέθηκαν 6.000 επισκέπτες προκειμένου να απολαύσουν από κοντά τον
αγώνα, ενώ ταυτόχρονα η πόλη παρέμεινε καθαρή και
λειτουργική.
Από τις 7 π.μ. και λίγο πριν ανατέλλει ο ήλιος, η Βάρκιζα
ξύπνησε στους ρυθμούς του Ironman 70.3 Vouliagmeni.
Όλοι οι συμμετέχοντες, οι διοργανωτές και οι εθελοντές ήταν στις θέσεις τους με την εκκίνηση του αγώνα
να δίνεται στις 8 π.μ. αφού πρώτα ακούστηκε ο Εθνικός
Ύμνος με τους αθλητές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.
Πρώτο αγώνισμα ήταν η κολύμβηση στην θάλασσα της
Βάρκιζας και αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα
κολύμβησης, οι αθλητές πήραν τα ποδήλατα τους από
τους ειδικά διαμορφωμένο χώρο (γήπεδο ποδοσφαίρου στην ανατολική παραλία) και ρίχτηκαν στη μάχη
της ορθοπεταλιάς για να καλύψουν 90 χιλιόμετρα. Το
τρίτο σκέλος αφορούσε το τρέξιμο στο δρόμο απόστασης 21,1 χλμ από την Βάρκιζα μέχρι τη Λίμνη Βουλιαγμένης εις διπλούν.

Δύο πρωτιές

Πρώτος το νήμα έκοψε ο Παναγιώτης Μπιτάδος, ο νεαρός υπεραθλητής από τη Μυτιλήνη ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα εκτός συναγωνισμού (καθώς είναι επαγγελματίας αθλητής) με στόχο να βιώσει και να δοκιμάσει τα όρια του στο Ironman 70.3 Vouliagmeni, Greece.
Ο εκπληκτικός χρόνος του, 03:47:01 ήταν για πολλούς
αναμενόμενος και δίνει ελπίδες για την κατάκτηση
μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας. Σε
ό,τι αφορά τους ερασιτέχνες διαγωνιζόμενους, πρώτος
τερμάτισε ο Παναγιώτης Πολύζος με χρόνο 04:08:53,
δεύτερος ο Φίλιππος Βόκος (04:09:28), και τρίτος ο
Βρετανός Ντιν Χάλγουελ (04:13:45). Σε ό,τι αφορά τις
γυναίκες συμμετέχουσες, πρώτη τερμάτισε η Γαλλίδα
Λολά Μπασέτ με χρόνο 4 ώρες 25 λεπτά και 25 δεύτερα.
Την ακολούθησε στη 2η θέση η Νάντια Σιτζανάκη, που
ήταν η πρώτη Ελληνίδα η οποία τερμάτισε στον αγώνα,
με εξαιρετικό μάλιστα χρόνο.

1. Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, ο μεγάλος νικητής του αγώνα,
ζει μόνιμα στη Μυτιλήνη και αναγκάζεται να κάνει
προπονήσεις στα παγωμένα νερά του βορείου Αιγαίου
καθώς το νησί δεν έχει κολυμβητήριο, ενώ ο προπονητής
του βρίσκεται στην Αθήνα και η καθοδήγησή του γίνεται
διαδικτυακά

H δύναμη της ψυχής

2. Το βράδυ πριν τον αγώνα, περισσότερα από 1.500

Ανάμεσα στους χιλιάδες συμμετέχοντες του αγώνα,
υπάρχουν και οι πραγματικοί υπεραθλητές της καθημερινής ζωής, οι συνάνθρωποι μας με αναπηρίες, οι
διακεκριμένοι αθλητές ΑΜΕΑ, που υπερβάλλουν εαυτούς για να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ιδιαίτερα επίπονο αθλητικό δρώμενο. O Πέδρο και ο Μιγκέλ
Πίντο, δύο αδέρφια από την Πορτογαλία γνωστοί διεθνώς ως Iron Brothers, συνθέτουν το σύγχρονο παράδειγμα θέλησης, με την ιστορία τους να αποτελεί αληθινή έμπνευση αλλά και το πλέον ηχηρό μήνυμα για
τη συμπερίληψη στον αθλητισμό και την κοινωνία. Ο
Πέδρο είναι 32 ετών και πάσχει από εγκεφαλική παράλυση, η οποία οφείλεται σε επιπλοκές του τοκετού,
ωστόσο αυτό δεν τους εμποδίζει σε καμία περίπτωση
να συμμετάσχουν εδώ και χρόνια στους αγώνες τριάθλου, με τον ένα εκ των δύο, να κολυμπάει, να ποδηλατεί και να τρέχει, τραβώντας τον αδελφό του με το
ειδικό κανό, ή με το ειδικό καροτσάκι που τραβάει και
σπρώχνει αντίστοιχα στην ποδηλατική και τη δρομική
διαδρομή. Και φυσικά τα δύο αδέρφια πέτυχαν στον
στόχο τους και πέρασαν την γραμμή του τερματισμού
με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα. Μάλιστα,
ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος γνώρισε προσωπικά τους Iron Brothers, συνομίλησε μαζί τους και
φυσικά τους έδωσε ειδικό βραβείο για τη συμμετοχή
τους. «Ο Miguel και ο Pedro είναι ένα μεγάλο μάθημα
για όλους μας και τους ευχατιστούμε θερμά. Ήταν τιμή
η συμμετοχή τους στο δυσκολότερο τριάθλο, το Iron
Man» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος που αγκάλια-

ποδήλατα βρίσκονταν στο χωμάτινο πρώην γήπεδο
ποδοσφαίρου στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας
φρουρούμενα από εταιρεία security. Η συνολική αξία των
ποδηλάτων ήταν περίπου στα 12 εκατ. ευρώ!

3. Ιδανικές συνθήκες για κολύμπι επικρατούσαν στην
περιοχή με την θερμοκρασία του νερού στους 21 βαθμούς
Κελσίου και ανέμους που δεν ξεπερνούσαν τα δύο μποφόρ,
κάνοντας το έργο των αθλητών λιγότερο επίπονο

4. Σε πολλά σημεία της διαδρομής, οι θεατές
χειροκροτούσαν και ενθάρρυναν τους αθλητές, ενώ
και οι εθελοντές μαζί με το ιατρικό προσωπικό, ήταν
παρόντες για να συνδράμουν σε ό,τι χρειαζόταν στους
αγωνιζόμενους

5. Το ποιος είναι ποιος από τους δύο δεν έχει καμία
σημασία, αφού όταν αγωνίζονται οι Iron Brothers, είναι
κυριολεκτικά ένα σώμα και μια ψυχή

6. Μάρτυρες μιας ξεχωριστής στιγμής, έγιναν οι θεατές
που βρίσκονταν στη γραμμή του τερματισμού, καθώς είδαν
τον αθλητή Βασίλη Χασιώτη να κάνει πρόταση γάμου στην
αγαπημένη του αποσπώντας το πολυπόθητο «ναι»

7. Το Iron Man 70.3 έγραψε ιστορία καθώς ήταν ο
αρτιότερος και μεγαλύτερος από πλευράς συμμετεχόντων
διεθνής αγώνας τριάθλου που έχει διοργανωθεί ποτέ στην
Ελλάδα: «H πόλη μας μπαίνει δυναμικά στο επίκεντρο των
διεθνών αθλητικών διοργανώσεων», τόνισε ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος.
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σε ζεστά τους δύο αθλητές με την συγκινητική ιστορία ζωής.
Εκτός από τους Iron Brothers, οφείλουμε να αναφέρουμε και
τον συμπατριώτη μας, τον τυφλό αθλητή Χρήστο Κορόμηλα ο
οποίος και αυτός με τη σειρά του συμμετείχε με επιτυχία στο
Ironman 70.3 Vouliagmeni, έχοντας τη βοήθεια που απαιτείται,
είτε άλλων συναθλητών του, είτε της μαραθωνοδρόμου συζύγου του.

Ήρθε για να μείνει

3

4

5

7

Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος βρέθηκε στην περσινή
διοργάνωση του Ironman που διεξήχθη στη Μεσσηνία και το
Costa Navarino προτείνοντας στους διοργανωτές ο επόμενος
αγώνας να φιλοξενηθεί στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Η ιδέα να φιλοξενηθεί ο αγώνας στην αττική ριβιέρα, που βρίσκεται και σε απόσταση αναπνοής από το αεροδρόμιο ενθουσίασε
αμέσως. Φαίνεται ότι το Ironman ήρθε για να μείνει στον Δήμο 3Β
σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οποίοι έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την συνεργασία τους με την δημοτική αρχή. Αυτό
δείχνουν και οι δηλώσεις που έκανε ο Υφυπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης μετά τη λήξη του αγώνα:
«Είμαι στην ευχάριστη θέση, να ενημερώσω το Ironman 70.3
Vouliagmeni από του χρόνου θα γίνεται με άλλο αέρα. Γιατί πλέον
η Ελλάδα έχει ομοσπονδία τριάθλου με πρόεδρο τον Χρήστο Γείτονα. Επομένως αυτό το ιδιαίτερο άθλημα θα αναπτυχθεί σωστά
στην χώρα μας και οργανωμένα. Ένα μεγάλο μπράβο στους
αθλητές, στους εθελοντές και στην διοργάνωση και τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλο που
βοήθησαν αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα και φέρανε συγκίνηση.
Έχω νιώσει και εγώ αυτή την συγκίνηση και θέλω να τονίσω ότι
ο αθλητισμός δεν είναι μόνο να αγωνίζεσαι για τον τερματισμό
αλλά να προσπαθείς και να προσφέρεις ένα όμορφο αποτέλεσμα
του αγώνα». Κατά την τελετή απονομής των μεταλλίων στους διακριθέντες, ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και συνδιοργανωτής του αγώνα Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
δήλωσε: «Συγχαρητήρια σε όλους και κυρίως στους αθλητές και
στις αθλήτριες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την ολοκλήρωση
του αγώνα με επιτυχία, υψηλές επιδόσεις και χωρίς κανέναν
σοβαρό τραυματισμό. Θέλω να ευχαριστήσω όσους συντέλεσαν
στη μεγάλη επιτυχία, τους αγωνιζόμενους, τους εκατοντάδες εθελοντές, την οργάνωση Polygreen που συνεργάστηκε για να είναι
ο αγώνας μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τους
συνδιοργανωτές και εμπνευστές του αγώνα, την ΕΥ ΖΗΝ Greece
για την άριστη συνεργασία». Τέλος, ο Θανάσης Παπαδημητρίου,
CEO της EY ZHN Greece τόνισε: «Ευχαριστώ τους εθελοντές, τον
Δήμαρχο μας Γρηγόρη Κωνσταντέλλο και την ομάδα του Δήμου,
για αυτήν την πολυαναμενόμενη εκδήλωση. Το Ironman 70.3
Vouliagmeni, ήταν μια τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη τεχνογνωσία αλλά εκμεταλλευόμενοι και το
πανέμορφο τοπίο της Βάρκιζας Βουλιαγμένης. Συγχαρητήρια σε
όλους τους αθλητές».

Μια αθλητική γιορτή για όλους

Μπορεί οι απαιτήσεις του Ironman να απευθύνονται σε ανθρώπους που αφοσιώνονται στην προπόνηση και τη σωματική
άσκηση, όμως η ίδια η διοργάνωση φρόντισε αθλητική αυτή
γιορτή να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, στέλνοντας ένα μήνυμα συμμετοχής και αυτοβελτίωσης.
Στο πλαίσιο του μεγάλου τριαθλητικού αγώνα φιλοξενήθηκαν
στην Ακτή Βουλιαγμένης δύο όμορφες παράλληλες εκδηλώσεις:
To Night Run στις 21 Οκτωβρίου, στο οποίο 600 συμμετέχοντες
έτρεξαν ή και περοπάτησαν 5 χιλιόμετρα κατά μήκος της παραλιακής οδού στο Καβούρι με φόντο ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα
και το Iron Kids, την παιδική διοργάνωση για παιδιά Δημοτικού
με μικρές αποστάσεις και όμορφα παιχνίδια στην οποία συμμετίχαν 400 περίπου μαθητές.

18 Fake news

Διεκδικήσεις ΜΕΕΚΒ

Δημόσια και χωρίς περίφραξη η παραλία της Βούλας
Η αδημονία κάποιων να υποστεί ο Δήμος μια βαριά
ήττα ώστε να την χρεώσουν στον Δήμαρχο είναι τόση,
που δεν επιτρέπουν στην πραγματικότητα να χαλάσει
το αντιπολιτευτικό τους σενάριο. Οπότε την παραβλέπουν επιδεικτικά. Αυτό έπραξε η Ριζοσπαστική Κίνηση
Πολιτών 3Β με την ανακοίνωση ενός «έκτακτου γεγονότος» όπως έγραψε στο ηλεκτρονικό της μήνυμα στις
14 Οκτωβρίου το οποίο ενημέρωνε τους αποδέκτες ότι
η ΜΕΕΚΒ «έλαβε οικοδομική άδεια για περίφραξη στην
παράκτια ζώνη της Βούλας».

του Δήμου και διασταυρώθηκε και τεκμηριώθηκε το
απαράδεκτο του αιτήματος, η άδεια μικρής κλίμακας
ανακλήθηκε στις 14 Οκτωβρίου. Όμως η ανακοίνωση
της παράταξης του Θάνου Ματόπουλου δεν μπορούσε
να περιμένει με τέτοιο «λαβράκι» που εξέθετε τη δημοτική αρχή, ειδικά αφού στα αυτοματοποιημένα έντυπα
που εκδίδονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τοποθετείται το λογότυπο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, σαν να τα έχει εκδώσει η ίδια η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, κάτι που βέβαια δεν ισχύει.

παράκτια ζώνη της Βούλας», δημοσιεύοντας μάλιστα
και χάρτη της ανύπαρκτης περίφραξης (ευτυχώς όχι και
φωτογραφίες από το φανταστικό πλέγμα). Το μέγεθος
της διαστρέβλωσης που η εφημερίδα σκόπιμα κάνει
στην αλήθεια για χάρη της προπαγάνδας φαίνεται από
το γεγονός ότι στο κείμενό της εσωτερικά με μικρά στοιχεία παραδέχεται ότι «ο Δήμος ανακάλεσε την έγκριση
της περίφραξης». Επομένως παρότι γνώριζε την αλήθεια, επέλεξε τη δημοσίευση του ψέματος ως κεντρικό
της τίτλο.

Η πλήρης αλήθεια είναι ότι ένας εκ των μετόχων της
εταιρείας υπέβαλε μέσω μηχανικού στις 12 Οκτωβρίου
σχετικό αίτημα στο αυτοματοποιημένο πλέον σύστημα
έκδοσης οικοδομικών αδειών μικρής κλίμακας, λαμβάνοντας αμέσως με ψηφιακή θεώρηση αυτό που ζήτησε.
Μόλις φυσικά έγινε αντιληπτό αυτό από τις υπηρεσίες

Τέτοια πετυχημένα fake news δεν διαφεύγουν ποτέ της
προσοχής της εφημερίδας Εβδόμη, η οποία παρότι είχε
περάσει πάνω από μία εβδομάδα μετά τη διάψευση της
ανακοίνωσης Ματόπουλου, στις 22 Οκτωβρίου έγραψε στον πρωτοσέλιδο τίτλο με τα μεγαλύτερα δυνατά
τυπογραφικά στοιχεία ότι «η ΜΕΕΚΒ θα περιφράξει

Εν συνεχεία μάλιστα δημοσίευσε το «Τι απάντησε ο
Δήμαρχος», όχι όμως για τη συγκεκριμένη υπόθεση,
αλλά ανασύροντας μια δήλωση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου προ διετίας, τον Σεπτέμβριο του 2020! Και
βέβαια, προέβαλε την ανακοίνωση Ματόπουλου με
πλαίσιο, σαν να ίσχυε.

Οικόπεδα Κόνιαρη

Κάποιοι θα ήθελαν ...δήμευση
Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: Στις δυτικές δημοκρατίες, όπως η ελληνική, η
ιδιοκτησία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται. Τα «οικόπεδα Κόνιαρη» στη
Βούλα, που έγιναν οικόπεδα του Μουσείου Μπενάκη και πλέον έχουν περάσει με
καθόλα νόμιμες μεταβιβάσεις στο επενδυτικό fund της Ηines, αποτελούσαν ανέκαθεν ιδιωτική περιουσία. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, λόγω μεγέθους
της οικιστικής αυτής επένδυσης που ξεπερνά τα συνηθισμένα μέτρα, άσκησε
υπέρμετρη πίεση ώστε αυτή η ιδιωτική περιουσία να μην λάβει τα δικαιώματα που θα λάμβανε οποιοσδήποτε ιδιώτης, αλλά σημαντικά λιγότερα, αφήνοντας μεγάλα κομμάτια γης στην κοινοχρησία (και συγκεκριμένα 11,5 στρέμματα
όπως κατέληξε η συμφωνία της δημοτικής αρχής με τους επενδυτές για το Voula
Project). Αυτό το «success story» ήταν βαρύ για να το παραδεχτεί η εφημερίδα

Εβδόμη, η οποία αφού έγραψε επανειλημμένα και ανέλυσε εκτενώς πόσο «άκυρη
νομικά» είναι η αγοραπωλησία σε ένα κρεσέντο ψευδολογίας και ανακριβειών
για τα οποία ποτέ δεν απολογήθηκε, πλέον το γύρισε. Στο φύλλο της 29ης Οκτωβρίου θέτει «εύλογα ερωτήματα», όπως το αμίμητο: «Πώς γίνεται ένα κομμάτι
γης που απόκτησε ο δωρητής με το 95% σε κρυφά βιβλία (αναφορά μέσα στο
δικόγραφο) και να μην έχει περιέλθει αυτόματα στο δημόσιο»; Αφού το είδαν
κάπου γραμμένο στο δικόγραφο, όχι απλώς ισχύει, αλλά οδηγεί και σε αυτόματη
δήμευση της περιουσίας! Τέτοια κοινοκτημοσύνη έχει να δει ο πλανήτης από
την κολεκτιβοποίηση του Ιωσήφ Στάλιν. Κι όμως οι άνθρωποι τα γράφουν στα
σοβαρά όλα αυτά και ίσως κάποιοι να τα διαβάζουν ως σοβαρά.

Μπαγιάτικη προπαγάνδα

Βest of ...ψέματα με φωτογραφίες «πριν» και «μετά»
Υπάρχει μια ομάδα πολιτών στα τοπικά social media
που εδώ και κάποια χρόνια πασχίζει να αποδείξει
προσκομίζοντας φωτογραφικά «ντοκουμέντα» ότι ο
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι μια Κυψέλη
με θάλασσα. Μετά την είδηση ότι ένα ακόμη κύμα χιλιάδων φυτεύσεων νέων και ανεπτυγμένων δέντρων ξεκινά
στην πόλη από τη διοίκηση του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου (την οποία φυσικά αποσιώπησαν σαν να τσαντίστηκαν) οι πολίτες αυτοί δημοσιοποίησαν ένα βίντεο που
συγκεντρώνει όλες τους τις πλαστές καταγγελίες, ένα
«best of» ως το απόγειο της προπαγάνδας με την οποία

επιχειρούν (επιμόνως αλλά μάταια) να δηλητηριάσουν
τη δημόσια συζήτηση. Βέβαια, μόνο κάποιος κάτοικος
άλλου νομού θα μπορούσε να πειστεί από αυτή την
προσπάθεια. Χαρακτηριστικά είναι για παράδειγμα τα
κολάζ που προσπαθούν να πείσουν πόσο «θα τσιμεντωθεί» η κεντρική πλατεία της Βουλιαγμένης (Νυμφών) ή
αυτά που καταγγέλλουν το «μεγάλο έγκλημα» της πλατείας Ζησιμοπούλου στη Βάρκιζα, δύο από τις πλέον
όμορφες και πράσινες παρεμβάσεις που έχουν γίνει
στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Η παιδαριώδης μέθοδος
προπαγάνδας για τη δημιουργία εντυπώσεων σε αφε-

λείς έχει ένα μυστικό: Συγκρίνονται δύο φωτογραφίες,
μία «πριν» και μία «μετά», με ακαθόριστες ημερομηνίες
λήψης και πηγή συνήθως το Google Street. Έτσι κανείς
δεν ξέρει αν το πράσινο «πριν» είναι το 2010, το 2014 ή
το 2020 και αν το ξερό «μετά» έχει στο μεταξύ φυτευτεί
ή πρασινίσει. Το σύνολο των εικόνων που προβάλλεται
στα 9,5 λεπτά του βίντεο ως «μετά» δεν αντιστοιχεί με
τη σημερινή εικόνα των σημείων, που έχουν φυτευτεί
και έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Θεωρώντας όμως
το ακροατήριό τους αδαείς, οι πολίτες αυτοί σερβίρουν
μπαγιάτικη προπαγάνδα ως «αποκάλυψη».

Μια γαστρονομική έκπληξη από το ιστορικό εστιατόριο της Βουλιαγμένης περιμένει τους πιστούς της
θάλασσας από την κουζίνα του Λευτέρη Καρέλη.
Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ζυμαρικά και κρέατα ψημένα στον παραδοσιακό φούρνο
της Αργεντινής θα συνοδεύσουν αξέχαστες στιγμές
στα μαγικά ηλιοβασιλέματα της αθηναϊκής ριβιέρας.

Λεωφόρος Ποσειδώνος 4, Τηλ.: 2109671770
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Nάνα Μούσχουρη

Ο Δήμος τιμά τη μεγαλύτερη Ελληνίδα ερμηνεύτρια

Υ

πήρξε επί δεκαετίες η μεγαλύτερη και πλέον επιδραστική πρέσβειρα του
ελληνικού πολιτισμού στις πέντε -κυριολεκτικά- ηπείρους. Με τις πάνω από
300 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων της, ένα επίτευγμα που την κατατάσσει
σε εμπορικότητα δίπλα σε ονόματα όπως η Μαντόνα, με τις συναυλίες της από τις
ΗΠΑ ως την Κορέα και από τη Λατινική Αμερική ως την Αυστραλία, η Νάνα Μούσχουρη είναι μακράν η διασημότερη Ελληνίδα, η πιο αναγνωρίσιμη φωνή της χώρας μας.
Εδώ και χρόνια επιλέγει τη Βουλιαγμένη ως ησυχαστήριο και μέρος διακοπών και
ήρθε η ώρα της πόλης να της απονείμει τις τιμές που της αρμόζουν -τουλάχιστον σε
τοπικό επίπεδο- κατατάσσοντάς την στους επίτιμους δημότες και δωρίζοντάς της
το χρυσό μετάλλιο της πόλης. Αυτή ήταν η απόφαση του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, την οποία επικύρωσε με απόφασή του στις 20 Οκτωβρίου το Δημοτικό
Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Η Βουλιαγμένη άλλωστε ήταν ένας από τους τόπους από τους οποίους ξεκίνησε η
καριέρα της Νάνας Μούσχουρη πριν γνωρίσει τη μετεωρική παγκόσμια αναγνώριση. Στο κέντρο «Δίχτυ» της Βουλιαγμένης τραγουδούσε μια καλοκαιρινή βραδιά του
1961 όταν ανάμεσα στα τραπέζια κάθισε η Μελίνα Μερκούρη, ζητώντας της να τραγουδήσει Χατζηδάκη, όπως θυμάται. Στον δε Αστέρα Βουλιαγμένης, όπου περνούσε
τα καλοκαίρια της, έγινε μάρτυρας της πρώιμης πολιτικής μετάλλαξης που υπέστη
η κυβέρνηση της «αλλαγής» όταν είδε ήδη από το καλοκαίρι του 1982 μέλη της να
παραθερίζουν δωρεάν.

Η φωνή του Χατζηδάκη

Όμως η Νάνα Μούσχουρη είναι πολλά περισσότερα από μία επιτυχημένη τραγουδίστρια που πέρασε από την πολιτική μέσω του ευρωκοινοβουλίου και από τη φιλανθρωπία μέσω της Unicef, όπως περιορίζονται να αναφέρουν με λιγότερες ή περισσότερες λεπτομέρειες οι συνηθισμένες της βιογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
Στην ιστορία της ζωής της ενσαρκώνεται το ατομικό όνειρο και η καταξίωση με τη
σκληρή δουλειά και το ανυποχώρητο ήθος. Κάτω από το πέπλο της παγκόσμιας επιτυχίας, βρίσκονται τα σκληρά παιδικά χρόνια σε ένα ημιυπόγειο του Νέου Κόσμου που
έβαζε νερά όταν έβρεχε. Η πρώτη επαφή με την τέχνη ήταν στους κινηματογράφους
όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος και μηχανικός ο πατέρας της, μια οικογένεια που
πάλευε για τον βιοπορισμό της. Τα πρώτα μουσικά ακούσματα που ερέθισαν την
αισθητική της προσανατολίζοντάς την στην τζαζ, ήταν η φωνή της Έλα Φιτζέραλντ
και της Μπίλι Χόλιντεϊ από το ραδιόφωνο της εποχής. Η Μούσχουρη, πριν γίνει η
Νάνα που αγάπησαν τα εκατομμύρια των ακροατών της, ήταν ένα σεμνό κορίτσι που
τραγουδούσε μοναδικά, μαγνήτιζε το ενδιαφέρον των θεατών της, στους οποίους
περιλαμβανόταν η Μαρία Κάλλας και o Αριστοτέλης Ωνάσης, όμως απολύθηκε από
τα «Αστέρια» της Γλυφάδας όπου εμφανιζόταν, επειδή η σκηνική της παρουσία δεν
είχε τη χάρη που ήθελαν οι ιδιοκτήτες και κάποιοι θαμώνες.
Οι αναποδιές τερματίστηκαν, όταν μια φωτεινή καλλιτεχνική παρουσία της άνοιξε
έναν νέο δρόμο. Ο Μάνος Χατζηδάκης την επέλεξε ως τραγουδίστριά του, συστήνοντάς την στην καλλιτεχνική πρωτοπορία της εποχής, που την δέχτηκε γι’ αυτό ακριβώς που αντιπροσώπευε ως ερμηνεύτρια. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 η Νάνα
Μούσχουρη έχτισε τις καλλιτεχνικές σχέσεις που στάθηκαν ως θεμέλια της πορείας
της, με τον Μάνο Χατζηδάκη και τον ποιητή Νίκο Γκάτσο, τον «παντοτινό δάσκαλο»
της όπως λέει, ανάμεσα σε άλλους.

Πρώιμη μούσα του diversity

Ο κοσμοπολιτισμός της, το έμφυτο ταλέντο της να μαθαίνει ξένες γλώσσες, η ζωή
της στο εξωτερικό και η σπάνια επαγγελματική της επιτυχία, την τοποθέτησαν από
νωρίς στον αντίποδα του «λαϊκού» που στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης απέκτησε
μια δυσανάλογη συμβολική σημασία. Η φιλία της με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και
η είσοδός της στην Ευρωβουλή με τη Νέα Δημοκρατία την περίοδο 1994-1999, την
κατέταξαν όχι μόνο πολιτικά αλλά και κοινωνικά στον συντηρητικό χώρο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η προσωπικότητα της Νάνας Μούσχουρη σφραγίστηκε από
την αντισυμβατικότητα των δεκαετιών ’60 και ’70 και στην εποχή που δεν βρισκόταν
από θέση επαγγελματικής ισχύος, επέβαλλε τους μάλλον ασυνήθιστους όρους της

Το τραγούδι της Νάνας Μούσχουρη στα Γερμανικά «Λευκά τριαντάφυλλα από την
Αθήνα» (weisse Rosen aus Athen, στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη για το «Σαν
σφυρίξεις τρεις φορές») έκανε το 1961 τη Γερμανία να παραληρεί, σηματοδοτώντας
την πρώτη της διεθνή επιτυχία. Από τότε τα λευκά τριαντάφυλλα, όπως αυτά που
της προσέφερε στο Δημαρχείο ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, την συνοδεύουν σε κάθε
όμορφη στιγμή.
στην από τότε κολοσσιαία βιομηχανία της διασκέδασης. Στην αρχή της διεθνούς της
πορείας, στο Παρίσι, της πρότειναν να βγάλει τα γυαλιά της και να αλλάξει το χρώμα
των μαλλιών της σε ξανθό. Η ίδια αρνήθηκε σταθερά, πρεσβεύοντας σθεναρά μια
κουλτούρα διαφορετικότητας, πριν το diversity ανακαλυφθεί ως έννοια.
Αργότερα δήλωσε ότι ένιωθε κατά έναν τρόπο περιθωριακή και επίσης αλληλέγγυη
με τους ανθρώπους διαφορετικής ταυτότητας φύλου και διαφορετικού σεξουαλικού
προσανατολισμού: «Από νέα πάσχιζα να γίνω αποδεκτή στην κοινωνία με αυτά που
αγαπούσα κι όχι μ’ εκείνα που περίμενε από μένα»...
Γιώργος Λαουτάρης

Σημείωση: Οι πληροφορίες για τη ζωή της Νάνας Μούσχουρη αντλήθηκαν από την
αυτοβιογραφία της με τίτλο Το όνομά μου είναι Νάνα, που κυκλοφόρησε το 2007 από
τις εκδόσεις Λιβάνη

Το landmark πλέον της αθηναϊκής ριβιέρας, το αγαπημένο στέκι των νοτίων προαστίων με τον πολυδιάστατο
χαρακτήρα ανανεώθηκε ξανά και περιμένει να ταξιδέψει τους επισκέπτες του πάνω κυριολεκτικά στα κύματα
του Σαρωνικού. Οι στιγμές στο Riviera Coast στη Βούλα γίνονται μοναδικές από τη θαλασσινή αύρα αλλά και
τις γεύσεις του chef Γιώργου Παππά που επιμελήθηκε ένα ισορροπημένο μενού με κάθε επιλογή να εγγυάται
μια γαστρονομική εμπειρία. Ο ανακαινισμένος χώρος δεξιώσεων άνοιξε για να φιλοξενήσει μοναδικές εκδηλώσεις που θα αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον χρόνο, προσφέροντας ένα μοναδικό σκηνικό. Ενώ το
μπαρ και το καφέ στο νέο deck, με μια αίσθηση ταξιδιού σε ιστιοφόρο, χαρίζουν κάθε ώρα στιγμιότυπα άξια
να τα μοιραστεί κανείς.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18, ΒΟΥΛΑ
RSV: 210 8992453
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Μαρία Ζαχαροπούλου

Η κουλτούρα
του surf στη
Βουλιαγμένη

Όταν φυσάει νοτιάς και οι περισσότεροι αναζητούν προφυλαγμένα μέρη, υπάρχουν κάποιοι
που ανυπομονούν να πάρουν τις σανίδες τους και να βουτήξουν στο νερό. Η Μαρία Ζαχαροπούλου είναι μία από αυτούς. Έκανε surf για πρώτη φορά στη Βουλιαγμένη το 1999 και
έκτοτε η δραστηριότητα αυτή την κέρδισε ολοκληρωτικά. Σήμερα είναι μία από τους πιο
έμπειρους εκπαιδευτές, με πιστοποίηση από το εξωτερικό. Έμαθε και έπειτα δίδαξε surf
στην Πορτογαλία, ενώ από το 2006 μυεί νέους surfer στην Ελλάδα. Ο «Δημοσιογράφος»
ζήτησε να μάθει περισσότερα για το άθλημα που στο Τόκιο πέρσι για πρώτη φορά έγινε
κομμάτι των Ολυμπιακών Αγώνων και που φαίνεται ότι στη Βουλιαγμένη έχει μια από τις
πιο δημοφιλείς εστίες του.
Τι είναι αυτό που τραβάει ειδικά στη Βουλιαγμένη τόσους αθλητές της σανίδας;
Είναι αλήθεια ότι η Βουλιαγμένη είναι αγαπημένο σημείο πολλών surfer και σίγουρα
το πιο δημοφιλές στην Αττική. Αυτά που την κάνουν να ξεχωρίζει είναι η ποιότητα
των κυμάτων της, η τοποθεσία, καθώς και το ότι είναι αρκετά μεγάλη παραλία. Το
κύμα στη Βουλιαγμένη λόγω της μορφολογίας του πυθμένα και του σχήματος του
κόλπου, σκάει από πολύ μικρό έως αρκετά μεγάλο. Κάποιες φορές μπορεί να φτάσει
και τα 2,5 και 3 μέτρα σε μέγεθος. Έχει μεγάλα rides, διαδρομές. Μπορείς δηλαδή να
είσαι πάνω στο κύμα για ώρα. Υπάρχουν μέρες που μπορείς να πιάσεις κύμα από τον
Όμιλο και να κάνεις ride μέχρι την άλλη άκρη της παραλίας στην είσοδο κάτω από το

Τα κύματα στον όρμο της Βουλιαγμένης θεωρούνται ιδανικά από την κοινότητα των
surfers που κατακλύζουν την περιοχή κάθε φορά που πνέει δυνατός νότιος άνεμος
Εν Πλω. Επίσης, το συγκεκριμένο κύμα σπάει ομαλά και σε αμμώδη βυθό. Αυτά του τα
χαρακτηριστικά το κάνουν πολύ διασκεδαστικό και προσιτό στον καθένα. Όταν είναι
μικρό δε, είναι ιδανικό για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο surf. Τέλος, το
ρόλο του παίζει και ο καιρός που συνήθως είναι καλός ακόμη και μέσα στο χειμώνα.
Για να βγάλει κύμα στον κόλπο πρέπει να φυσάει νοτιάς, που είναι ζεστός αέρας, αλλά
φέρνει και βροχή. Παρόλα αυτά παντού μπορεί να βρέχει, αλλά στη Βουλιαγμένη να
έχει ήλιο. Και αυτό είναι φανταστικό.
Τις ημέρες χωρίς νοτιά ή κύματα πώς προπονείστε;
Το να κάνεις surf στην Ελλάδα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ειδικά εάν θέλεις να εξελιχθείς γρήγορα, δεν έχεις πολλές πιθανότητες και αυτό γιατί η χώρα μας δεν βρέχεται
από ωκεανό, ώστε να μπορούμε να εξασκούμαστε καθημερινά. Εξαρτόμαστε από τον
αέρα και από το κατά πόσο έχουμε την άνεση και την προθυμία να το κυνηγάμε εντός
και εκτός συνόρων!
Παρόλα αυτά υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για να βελτιώσει κάποιος τις δεξιότητές
του και να κρατηθεί σε φόρμα μέχρι την επόμενη φορά που θα έχει surf. Ένας από
αυτούς είναι το paddling. Το κουπί που κάνουμε με τα χέρια μας ενώ είμαστε ξαπλωμένοι πάνω στη σανίδα για να πιάσουμε το κύμα. Η αμέσως επόμενη λύση είναι απλά
να κολυμπάμε είτε στη θάλασσα είτε στο κολυμβητήριο. Έτσι πετυχαίνουμε την εκγύμναση και ενδυνάμωση των μυών που μας βοηθούν να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες
του αθλήματος. Άλλος τρόπος προπόνησης εκτός νερού, που προσομοιάζει πολύ τις
κινήσεις που γίνονται στο surf, είναι το skateboard και ειδικότερα το surfskate.
Έχει ηλικία το άθλημά σας;
Ο μεγαλύτερος σε ηλικία μαθητής που είχα, όταν ήρθε να δοκιμάσει surf ήταν γύρω
στα εβδομήντα! Ο 11 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Kelly Slater είναι 50 χρονών
και ακόμα αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο! Σαφώς παίζει ρόλο η φυσική κατάσταση και σίγουρα όσο πιο μικρός ξεκινήσεις, τόσο καλύτερα, ειδικά εάν έχεις στόχο
να φτάσεις ψηλά. Όμως αν έχεις καλή υγεία και η επαφή με το νερό και τη φύση σε
κάνει χαρούμενο, δεν βρίσκω το λόγο να σταματήσεις να κάνεις surf. Ή ακόμα και να
ξεκινήσεις!

Η Μαρία Ζαχαροπούλου μυεί στο surfing νέους αθλητές που μπορούν να έχουν
ηλικία από 10 ως ...70

Ποια είναι τα στοιχεία ταυτότητας στην κουλτούρα του surf;
H επαφή με τη φύση. Είσαι εσύ, η σανίδα σου και το κύμα. Η απλότητα. Η ελευθερία
που αισθάνεσαι όταν συγχρονίζεσαι με το κύμα και δε σκέφτεσαι τίποτα. Η τέχνη, η
μουσική που πάνε πακέτο με τους surfers. Τα ταξίδια για surf, η γνωριμία με καινούρια μέρη και ανθρώπους. Ο υπερενθουσιασμός, το stoke ή αλλιώς μεγάλη χαρά που
αποτυπώνεται στο πρόσωπό σου όταν βγαίνεις από το νερό. Το να είσαι χαλαρός και
να ακολουθείς τη ροή των πραγμάτων. Η ευγνωμοσύνη και η αναγνώριση ότι υπάρχει
κάτι άλλο εκεί έξω μεγαλύτερο από σένα που δεν μπορείς να ελέγξεις.
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Ο «Νοτιάς» ως σύμβολο ελευθερίας
Αποκαλυπτήρια του γλυπτού του Ιάκωβου Καπόνε Δούμα στη Βουλιαγμένη
Το σύμβολο μιας εναλλακτικής αθλητικής κουλτούρας, που μπορεί να έρχεται από
το εξωτερικό, όμως έχει πλέον βαθιές ρίζες στη Βουλιαγμένη, κοσμεί πλέον ένα από
τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Δήμου. Το γλυπτό «Νοτιάς» του Ιάκωβου Καπόνε
Δούμα, ενός 30χρονου Ελληνοϊταλού σχεδιαστή και αθλητή του surf, εγκαταστάθηκε
προ ημερών στο πλακόστρωτο της ελεύθερης αμμουδιάς της οδού Απόλλωνος, απέναντι από την παραλία του Αστέρα, δημιουργώντας ένα νέο ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος. Το γλυπτό δώρισε ο καλλιτέχνης στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης,
ο οποίος με έξοδά του έκανε την κατασκευή και τοποθέτηση.
Το έργο έχει τίτλο «Νοτιάς» προσδίδοντας στο γλυπτό έναν αναθηματικό χαρακτήρα
για τον νότιο άνεμο που όταν πνέει με ένταση, μεταμορφώνει τη θάλασσα του κόλπου
της Βουλιαγμένης σε ένα άγριο τοπίο, προσκελκύοντας τους πιστούς ενός απαιτητικού αθλήματος. Στα μεγάλα κύματα που σηκώνει ο νοτιάς, οι αθλητές του surf αλλά
και άλλων παρεμφερών αθλημάτων και δραστηριοτήτων, όπως η ιστιοσανίδα ή το
kitesurf, βρίσκουν την ευκαιρία να αθληθούν σε ένα φυσικό «γήπεδο» που το κοινό
μάτι βρίσκει πολύ εχθρικό. Το γλυπτό είναι μπρούτζινο και με την τεχνική της πατίνας
δίνει την αίσθηση της πέτρας. Η βάση του αποτελεί μέρος του concept και εικονίζει τη θάλασσα, το ρευστό βάθρο των αθλητών για την πορεία και τα άλματά τους
στον αέρα. Έχει ενδιαφέρον η επιλογή του καλλιτέχνη να αποδώσει με μια χτυπητή
αντίθεση το κύμα, παρουσιάζοντάς το ως φθαρμένο, χτυπημένο βράχο. «Ήθελα να
βγάλω μια δυναμική και κίνηση, αλλά ταυτόχρονα να είναι σταθερό, να δείχνει τον
χρόνο παγωμένο πάνω στο κύμα», εξήγησε σχετικά ο Ιάκωνος Καπόνε Δούμας κατά
την αποκάλυψη του γλυπτού.
Το κυρίαρχο στοιχείο βέβαια στο γλυπτό, η κορυφή του, είναι η σανίδα του surf, ένα
μινιμαλιστικό σύμβολο ελευθερίας και κίνησης, που ταξιδεύει συνειρμικά το νου
στη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Χαβάη που είναι η γενέτειρα του
αθλήματος και τον πολυνησιακό πολιτισμό, έναν απόηχο του οποίου μας φέρνουν
οι λάτρεις αυτής της δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία της δυτικής
κουλτούρας με αναφορά στην ατομική ελευθερία που μπορεί να δαμάζει τη φύση.
Δεν είναι τυχαίο ότι την πρώτη του καλλιτεχνική installation με μια σανίδα ο γλύπτης
την παρουσίασε το 2017 στο Μαϊάμι.
Η σανίδα ως καλλιτεχνικό σύμβολο είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει την αισθητική του Ιάκωβου Καπόνε Δούμα, ο οποίος σχεδιάζει διακοσμητικές σανίδες του surf
από ιδιαίτερα υλικά και με μια δική του καλλιτεχνική άποψη που διαρκώς εξελίσσει.
Έργα του διακοσμούν διάσημα ελληνικά εστιατόρια, όπως το Krabo, το Varoulko,
το Navarino, το Interni Mykonos και το Kensho Psarrou Mykonos. Όπως είπε ο ίδιος
κατά την παρουσίαση του γλυπτού, «το σερφ εκπροσωπεί ένα ενδιαφέρον κράμα
ελευθερίας και ταπεινότητας. Από τη μία σε κάνει ελεύθερο, γίνεσαι ένα με τη φύση
και ανακαλύπτεις τον εαυτό σου χωρίς περιορισμούς, κάνεις αυτό που αισθάνεσαι,

Διακοσμητικές σανίδες που σχεδιάζει και κατασκευάζει ο καλλιτέχνης έχουν
επιλεγεί από διάσημα ελληνικά εστιατόρια ως κομμάτια της αισθητικής τους

Ένα μινιμαλιστικό σύμβολο που ταξιδεύει συνειρμικά το νου στη δυτική ακτή των
Ηνωμένων Πολιτειών
είσαι εσύ και το ζεις στο έπακρο. Την ίδια στιγμή όμως ταπεινώνεσαι, γιατί ξέρεις ότι
ανά πάσα στιγμή η θάλασσα μπορεί να σε κάνει ό,τι θέλει, να σε πάει κάτω και να σε
διαλύσει. Εκεί μαθαίνεις τον σεβασμό και τον αυτοέλεγχο διότι αν πας παραπάνω από
τις δυνάμεις σου, η θάλασσα δεν συγχωρεί».
Με έναν τελετουργικό τρόπο ο καλλιτέχνης ξεκίνησε την ομιλία του στα αποκαλυπτήρια του γλυπτού που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου απευθύνοντας
ευχαριστίες «προς τη θάλασσα που μας δίνει αυτή τη χαρά και προς το νοτιά που
αν δεν υπήρχε να δημιουργεί τα κύματα και το μοναδικό συναίσθημα, δεν θα είχαμε
μάθει αυτό το άθλημα». Βούληση του καλλιτέχνη, όπως την παρουσίασε στη δημοτική αρχή, «ήταν να τοποθετηθεί κάτι εμβληματικό για τον τόπο και το συγκεκριμένο
σημείο, κάτι που να έχει σημασία και να απεικονίσει τη Βουλιαγμένη και την αθλητική
της κουλτούρα», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Η πρωτοβουλία αυτή του καλλιτέχνη και της ομάδας του συνάντησε ευήκοα ώτα από
τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο οποίος από το 2015 ενισχύει με συστηματικό
τρόπο την αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου μέσω της τέχνης. Ο Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος κατά την τελετή αποκαλυπτηρίων υπενθύμισε τα τρία γλυπτά του
Κωστή Γεωργίου σε κάθε μία από τις δημοτικές ενότητες που ήδη αποτελούν τοπόσημα, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα και καλλιεργώντας μια αισθητική. «Επιδιώκουμε κάθε γωνιά του Δήμου μας να διαθέτει από ένα γλυπτό, όραμά μας είναι όλοι οι
κοινόχρηστοι χώροι, τα άλση, οι πλατείες και τα πάρκα μας να φιλοξενούν κάτι που
έχει σχέση με την τέχνη, να γίνει η πόλη ένα υπαίθριο μουσείο», είπε ο Δήμαρχος
εξηγώντας ότι η δημοτική αρχή θέλει να ενθαρρύνει τόσο τους εγνωσμένου κύρους
καλλιτέχνες όσο και δημιουργούς στα πρώτα τους βήματα.

24 Άποψη

Τι είναι η Μη-Βίαιη Επικοινωνία και σε τι ωφελεί;
κατακρίνουμε, δίνοντας του συμβουλές και παρηγοριά.
Στη Μη-Βίαιη Επικοινωνία δεν είχε σημασία τι λέξεις θα
χρησιμοποιήσουν οι άλλοι για να εκφράσουν τον εαυτό
τους. Απλώς ακούμε τις παρατηρήσεις, τα συναισθήματά τους, τις ανάγκες τους και τις απαιτήσεις τους.

Γράφει η Αλεξάνδρα Λιάκου*

Έχετε ποτέ μετανιώσει όταν είπατε κάτι μέσα από θυμό
που θα θέλατε να μην το είχατε πει; Βιώνετε στην καθημερινότητά σας διαφωνίες και τσακωμούς; Σας προτείνουμε μια υπέροχη τεχνική που έχει αναπτυχθεί από
τον Μάρσαλ Ρόζενμπεργκ, έναν κορυφαίο ψυχολόγο της
Αμερικής. Η Μη-Βίαιη Επικοινωνία είναι μια τεχνική που
βοηθάει στη βελτίωση των σχέσεών μας. Αναπτύχθηκε
με σκοπό τη βοήθεια στις καθημερινές μας σχέσεις κάθε
είδους, προκειμένου να συνυπάρχουμε σε μια πιο ειρηνική κοινωνία.
Μας μαθαίνει πώς να εκφράζουμε τους εαυτούς μας, με
έναν αρμονικό τρόπο στον στενό μας κύκλο και στους
ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε καθημερινά σε
επαφή, με τρόπους που επιτρέπουν στους υπόλοιπους
να μας καταλαβαίνουν, χωρίς να τους πληγώνουμε σε
προσωπικό βαθμό ή να αυξάνουν οι εντάσεις στον λόγο
μας. Ωθεί τον άνθρωπο απέναντί μας να αναπτύξει την
ενσυναίσθησή του με εμάς και να οδηγήσει σε πιο ειρηνικές συνδέσεις. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι μας μαθαίνει πώς να αναγνωρίζουμε
τα δικά μας συναισθήματα.
Το να κατηγορούμε τους άλλους λέγοντάς τους πως
είναι λάθος δεν έχει συνδέσει με τη λέξη συναίσθημα.
Αντιθέτως το να πούμε «νιώθω στεναχωρημένος» ή
«θυμωμένος» ή ακόμα και «ανήσυχος» απαριθμώντας
τους λόγους που μας οδηγούν στην συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση είναι η σωστή έννοια στη λέξη «συναίσθημα». Το πώς πραγματικά νιώθει ο καθένας δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα, αλλά μας ανοίγει δρόμο για
να κατανοήσουμε καλύτερα τον εσωτερικό του κόσμο,
αλλά και τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων τριγύρω
μας, περισσότερο όμως μας επιτρέπει τη σύνδεση με
τους εαυτούς μας. Πολύ συχνά, όταν αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε το συναίσθημα της ενόχλησης, μπορεί
αυτό να μας αποτρέψει από την κατανόηση του άλλου.
Με μεγάλη ευκολία, δίνοντας λίγο χώρο στον εαυτό μας,
καθώς αντιμετωπίζουμε τα συναισθήματά μας και ακούμε τον εσωτερικό μας κόσμο, μπορεί να να οδηγηθούμε
σε έναν πιο ομαλό τρόπο αντιμετώπισης και τελικά ένα
πιο ευνοϊκό αποτέλεσμα για όλους.
Σύμφωνα με τη Μη-Βίαιη Επικοινωνία, η ενσυναίσθηση
σημαίνει την προσεκτική αναγνώριση των συναισθημάτων και αναγκών. Σημαίνει τη συνοδεία του άλλου
ανθρώπου, δίνοντάς του την παρουσία μας χωρίς να τον

Αξίζει να αναφερθεί το πόσοι άνθρωποι δεν έχουν
διδαχθεί πώς να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τους.
Η κατανόηση των συναισθημάτων μας, που κυμαίνονται από τη χαρά έως την ενόχληση είναι το κλειδί στην
ικανότητά μας να επικοινωνούμε με τους φίλους μας,
συντρόφους μας, μέλη της οικογένειάς μας αλλά και
τους συνεργάτες μας. Έχετε στο νου σας όμως ότι δεν
είναι απαραίτητο οι υπόλοιποι να έχουν κάνει τη θεμελιώδη ενασχόληση στην αναγνώριση συναισθημάτων
και να μην έχουν αναπτύξει (ακόμα) τη δυνατότητα να
εκφράσουν τους εαυτούς τους επαρκώς στην κατάσταση
που βρίσκεται ο εσωτερικός τους κόσμος τη δεδομένη
στιγμή. Εδώ, αυτό που μας βοηθά να δημιουργήσουμε
περισσότερη ειρήνη και μια αίσθηση ροής στην συναναστροφή μας με τους άλλους είναι η Τέχνη της Ακοής.
Όταν νιώθουμε θυμό είναι πιο συνετό, πριν ξεσπάσουμε
να κάνουμε τα εξής:
1. Να σταματήσουμε για λίγο και να αναπνεύσουμε.
2. Να αναγνωρίσουμε τις επικριτικές μας σκέψεις.

Ενσυναίσθηση σημαίνει
προσεκτική αναγνώριση
συναισθημάτων και
αναγκών

3. Να συνδεθούμε με τις ανάγκες μας.
4. Να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και τις ανεκπλήρωτες ανάγκες μας. Εδώ εστιάζουμε στο τι βγάζουμε
εμείς προς τα έξω. Στην παρακάτω άσκηση εστιάζουμε
στο τι στην ουσία του εκφράζει ο συνάνθρωπος μας. Η
τέχνη της ακοής: Ασχολήσου με όλο σου το είναι και με
άδειο μυαλό. Δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι, εμείς
ακούμε μόνο ό,τι: 1. Παρατηρούν 2. Νιώθουν 3. Χρειάζονται 4. Απαιτούν.
Σε ένα εργασιακό περιβάλλον ευνοεί η εξής τεχνική:
1. Παρατηρήσεις: Χωρίς κάποια κρίση, παρατηρούμε τι
κάνουν οι άλλοι ασχέτως εάν μας αρέσει η όχι.
2. Συναισθήματα: Λέμε πώς νιώθουμε όταν παρατηρούμε τη συγκεκριμένη πράξη.
3. Ανάγκες: Εξηγούμε τις σημαντικές ανάγκες που μας
συνδέουν με τα συναισθήματα αυτά.
4. Αιτήματα: Κάνουμε συγκεκριμένα αιτήματα που θα
καταφέρουν να λύσουν τις συγκεκριμένες ανάγκες.
Σημασία στην προσέγγιση αυτή έχει και το παιχνίδι.
Ο Ρόζενμπεργκ μας επισημάνει πως σε κάθε απόφαση που παίρνουμε στη ζωή μας, χρειάζεται να έχουμε
συνείδηση εάν αυτή βασίζεται πάνω στη θέληση για
ζωή, και όχι να έχει γεννηθεί από φόβο ή ντροπή. Η ζωή
έχει τη ροή που επιτρέπουμε εμείς να έχει.

* H Αλεξάνδρα Λιάκου Γεννήθηκε στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας από Έλληνες γονείς.
Τελείωσε ένα αμερικανικό κολλέγιο και εν συνεχεία σπούδασε στο Λονδίνο πολιτιστικές επιστήμες, ανθρωπολογία και φιλοσοφία. Σπούδασε
μετά στην Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο σκηνοθεσία, ΜΜΕ και πολιτισμικές επιστήμες. Έχει
ιδρύσει την Soul Surfer, μια πλατφόρμα που
εστιάζει στην ενσυνείδητη ζωή, στην αυτογνωσία, στο Mindfulness, τον διαλογισμό.
Εμπνευσμένη από την κυματολίσθηση, μεταφέρει τη φιλοσοφία ότι τα κύματα και τις τρικυμίες
της ζωής μπορεί να μην τα σταματήσουμε, αλλά
μπορούμε να μάθουμε πώς να έχουμε ελευθερία
στο πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Είναι κάτοικος
της Βουλιαγμένης και του Βερολίνου και εργάζεται ως Σύμβουλος Συνείδησης.
Στις συνεργασίες περιλαμβάνονται η Adidas,
ποδοσφαιριστές της Bundesliga, καλλιτέχνες,
μουσικοί και άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
Διοργανώνει retreats προσωπικής ανάπτυξης
και αυτογνωσίας και προσφέρει ατομικές και
ομαδικές διαδικτυακές και με φυσική παρουσία
συνεδρίες.

Your only destination

Vouliagmeni’s Marina, 16671 Vouliagmeni
Tel.: +30 210 96 70 659, +30 210 89 61 310 • Fax: +30 210 89 61 113
info@moorings.gr, moorings.gr
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Πράσινη επένδυση

Εκστρατεία φύτευσης 2.600 δέντρων
Ένα νέο εγχείρημα δεντροφύτευσης ξεκίνησε στον Δήμο
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, με στόχο τους επόμενους
μήνες να έχει αυξηθεί κατακόρυφα το πράσινο και στις
τρεις δημοτικές κοινότητες. Συγκεκριμένα, η Βάρη, η
Βούλα η Βάρκιζα και η Βουλιαγμένη θα εμπλουτιστούν
με 2.684 δέντρα, εκ των οποίων τα 2.300 είναι υψηλής
ανάπτυξης με ύψος μεταξύ 4 και 7,5 μέτρων. Tα πάρκα,
οι πλατείες και οι νησίδες θα ενισχυθούν με 25.000
θαμνοειδή και περισσότερα από 40 στρέμματα φυσικού
χλοοτάπητα. Τα κύρια κριτήρια της δημοτικής αρχής για
την επιλογή των δέντρων ήταν να είναι υγιή, να ανήκουν στη μεσογειακή χλωρίδα ώστε να είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της
περιοχής και κυρίως να είναι το μέγεθος τους τέτοιο,
ώστε να συμβάλλουν άμεσα στην αισθητική και ουσιαστική αύξηση του πρασίνου.
Να σημειωθεί πως η επιλογή των δέντρων (η ποιότητα
και το μέγεθος) έγινε από τον ίδιο τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο που μαζί με το επιτελείο του Δήμου
και τους γεωπόνους της Υπηρεσίας Πρασίνου και Περιβάλλοντος, μετέβησαν στην περιοχή της Τραγάνας και
στο μεγαλύτερο φυτώριο των Βαλκανίων, επιλέγοντας
με αυτοψία τα είδη των δέντρων που θα ριζώσουν στο
έδαφος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Παράλληλα, στο έργο για την προμήθεια φυτικού υλικού,
αρδευτικών υλικών και ειδών εξοπλισμού για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό δικτύου χώρων πρασίνου
και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου συνολικού προ-

συστήματος αυτόματης άρδευσης με σύστημα τηλε-ελέγχου για να διασφαλιστεί η υγεία των φυτεύσεων και
το αποτελεσματικό πότισμα χωρίς σπατάλη νερού.
Ήδη τα πρώτα δέντρα έχουν αφιχθεί στην πόλη και
έχουν φυτευθεί, ενώ τα υπόλοιπα κυρίως τα μεγάλα
αλλά και το αρδευτικό υλικό, θα εναποτεθούν σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται επί της
οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Βάρη προκειμένου
σταδιακά να φυτεύονται τα δέντρα και να τοποθετείται
το αρδευτικό υλικό.

ϋπολογισμού σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ που έχει
ενταχθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (από τα
οποία τα 4,1 εκ αφορούν αποκλειστικά την αναβάθμιση
του πρασίνου) έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση υπογείου

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος δήλωσε μετά την έναρξη των εργασιών:
«Η ανάπτυξη του φυσικού πρασίνου αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα της δημοτικής αρχής και το γεγονός
αυτό μας οδήγησε να επιλέξουμε την εκτεταμένη φύτευση σε όλο το εύρος της πόλης. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το πράσινο ισοζύγιο στην πόλη
μας και να συμβάλουμε αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη δημιουργία
ακόμα καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η φυτεύσεις
στον αστικό ιστό της πόλης παράλληλα με τις εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις που έχουν προγραμματιστεί τους
επόμενους μήνες στους ορεινούς όγκους θα κάνουν την
πόλη μας ακόμα πιο πράσινη και ακόμα ομορφότερη,
μία παρακαταθήκη που οφείλουμε να παραδώσουμε
στις επόμενες γενιές».

Δήμαρχος και Υπηρεσία Πρασίνου επέλεξαν με αυτοψία
τα πλέον κατάλληλα είδη για την περιοχή
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Πηγαδάκια

Δρόμος στρωμένος με κυβόλιθους
ας στρωμένο με κυβόλιθο και να έρθει σε πλήρη αρμονία με τον οικιστικό χαρακτήρα της περιοχής. Αρκετοί
ήταν οι κάτοικοι που αναρωτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ποιο λόγο η Δήμος Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης επέλεξε να τοποθετήσει κυβόλιθους στη
συγκεκριμένη οδό. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο με τον Δήμαρχο Γρήγορη Κωνσταντέλλο να
εξηγεί πως η οδός Στρατή Μυριβήλη βάσει του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου είναι πεζόδρομος, γεγονός
που αποδεικνύεται από το μικρό πλάτος του δρόμου
καθώς επίσης και από το ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Η δημοτική αρχή, από την οδό Αθηνών μέχρι την
οδό Δροσίνη αντί για ασφαλτικό επέλεξε να τοποθετήσει κυβόλιθο, σε μια προσπάθεια ο δρόμος να αρχίσει
να παίρνει τα χαρακτηριστικά του πεζόδρομου.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στην οδό
Στρατή Μυριβήλη στα Πηγαδάκια Βούλας προκειμένου
να μετατραπεί και επίσημα σε δρόμο ήπιας κυκλοφορί-

Η δημοτική αρχή τόνισε ότι δεν περιορίστηκε η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων, ούτε η οδός Στρατή
Μυριβήλη μετατράπηκε σε πεζόδρομο που απαγορεύει την κίνηση των οχημάτων, ούτε φυσικά μπήκε

καμία σχετική σήμανση. Ο δρόμος παραμένει ήπιας
κυκλοφορίας. Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο παρελθόν έχει δεχτεί δεκάδες
αιτήματα από κατοίκους της περιοχής οι οποίοι ζητούσαν η οδός Στρατή Μυριβήλη να μετατραπεί σε πεζόδρομο και να μπορούν να τον χρησιμοποιούν μόνο οι
κάτοικοι των παρακείμενων σπιτιών, κάτι το οποίο
όμως αποφασίστηκε να μην υλοποιηθεί, καθώς είναι
ο μοναδικός δρόμος στο σημείο που οδηγεί προς την
παραλιακή λεωφόρο.
Η τεχνική των κυβόλιθων τυγχάνει ευρείας αποδοχής
σε πόλεις της Ευρώπης καθώς το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στους κυβόλιθους είναι ότι, σε περίπτωση
που στο μέλλον θελήσει κάποιος φορέας να εκτελέσει
τυχόν εργασίες στο υπέδαφος με στόχο για παράδειγμα πέρασμα καλωδίων, σωληνώσεων κ.λπ., μπορεί
να σηκώσει τους κυβόλιθους και όταν τελειώσουν οι
εργασίες να τους επανατοποθετήσει, χωρίς να φαίνονται μπαλώματα.

Η καταχώρηση αυτή δημοσιεύεται δωρεάν για ενημερωτικούς σκοπούς

Η εγκαταλελειμμένη παράγκα ενός ψαρά στη Βάρκιζα
μπορεί να πει πολλά για τον πολιτισμό μας

Σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε
να κάνουμε το Δήμο μας καλύτερο.
Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του Δήμου

Κάνε και εσύ το αίτημά σου

με ένα κλικ!
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Ρομποτική

Εγκαίνια για την Ακαδημία των Inventors
H συνέργεια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και μιας από τις πιο επιτυχημένες
ελληνικές ομάδες εκπαιδευτικής ρομποτικής κάνει πραγματικότητα το όνειρο πολλών
παιδιών να έρθουν σε επαφή με ένα νέο και πολλά υποσχόμενο γνωστικό πεδίο. Η Ακαδημία Ρομποτικής και Καινοτομίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ξεκίνησε
από τον Σεπτέμβριο τη λειτουργία της και στις 10 Οκτωβρίου, παρουσία του Δημάρχου
και της δημοτικής αρχής, έκανε αγιασμό και επίσημα εγκαίνια, ανοίγοντας τους χώρους
της σε δεκάδες νέους ενδιαφερόμενους.
Παρόλο που τα περισσότερα τμήματα είναι ήδη πλήρη, λίγες θέσεις απομένουν για
παιδιά Δημοτικού. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, Αντώνης Σκέλλας και Μάκης Τριανταφυλλίδης κατάρτισαν ένα απαιτητικό πρόγραμμα 1,5 ώρας κάθε εβδομάδα για ολιγομελή τμήματα στα οποία διδάσκουν ταυτόχρονα 3 εκπαιδευτές. Κατά την εκδήλωση
εγκαινίων, οι άνθρωποι των inventors παρουσίασαν σε γονείς και παιδιά τη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού προγράμματος που με αφορμή τον προγραμματισμό και τους
αυτοματισμούς επί της ουσίας διδάσκει την κριτική σκέψη, τη συνεργασία, την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία των συμπερασμάτων της ομάδας. Ο δημοτικός
χώρος στην οδό Βάκχου 10 στη Βάρη που διατέθηκε από τον Δήμο στους Inventors
είναι εξοπλισμένος με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία της εκπαιδευτικής ρομποτικής
και με πίστες για κάθε επίπεδο, ώστε οι συμμετέχοντες εκτός από την κατάρτιση στα
κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε ηλικία, να προετοιμάζονται για τη
συμμετοχή σε διαγωνισμούς ρομποτικής.
Ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος στον χαιρετισμό του δήλωσε υπερήφανος για τις
επιτυχίες που έχουν σημειώσει σε παγκόσμιο επίπεδο τα παιδιά της Βούλας, αποδίδοντας τα εύσημα στους γονείς αλλά και στη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς κυρίως
του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, που υπήρξε η αρχική κυψέλη των Inventors. Η
ανάγκη για επέκταση του προγράμματος σε όλο τον Δήμο και το έκδηλο ενδιαφέρον
δεκάδων παιδιών εισακούστηκε από τη δημοτική αρχή που έδωσε την υλική και ηθική
αρωγή για να βρουν στέγη και υποστήριξη οι Inventors. «Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε
πρόταση και ιδέα που προάγει την καινοτομία και πιστεύουμε ότι κάθε επένδυση στα
παιδιά μας είναι επένδυση που κάνει τον κόσμο μας καλύτερο», είπε σε ένα σύντομο
χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο
οποίος προσφωνήθηκε από τους εκπαιδευτές ως «πιο πιστός οπαδός των inventors».
Ο Δήμαρχος τόνισε στους παριστάμενους ότι η ομάδα παρουσία του έκανε πρόσφατα
τον υπουργό Περιβάλλοντος να δηλώνει ενθουσιασμένος από τις ιδέες και τη μεθοδολογία των παιδιών και σημείωσε ότι καθήκον του Δήμου και της πολιτείας είναι να

δίνει χώρο σε τέτοιες προσπάθειες να «αναπνέουν» ώστε να αποκτούν οι νέοι άνθρωποι περισσότερες ευκαιρίες για την προσωπική τους ανάπτυξη. Κάνοντας μάλιστα μια
«αποκάλυψη», ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ευχήθηκε σύντομα η Ακαδημία Ρομποτικής
του Δήμου να αποκτήσει τόση ζήτηση, ώστε ολόκληρο το κτήριο της οδού Βάκχου και
όχι μόνο ο ένας όροφος, να αφιερωθεί σε αυτό το σκοπό.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πολλά στελέχη της δημοτικής αρχής, μεταξύ των
οποίων και οι αντιδήμαρχοι Νίκος Βάσης και Δημοσθένης Βαμβασάκης, που μνημονεύτηκαν ως πολύτιμοι σύμμαχοι της τεχνικής προσπάθειας που απαιτήθηκε για να μετατραπεί ο χώρος από αρχείο της Πολεοδομίας σε μια σύγχρονη αίθουσα εκπαιδευτικής
ρομποτικής. Ακόμη, η πρόεδρος της Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Δώρα Τριάντη και η διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας,
Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου, που έχουν μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Εικαστική έκθεση στην Πνευματική Εστία Βούλας
Εικαστική έκθεση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15
Οκτωβρίου στην Πνευματική Εστία στη Βούλα από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο «Υπατία». Ήταν ένας δημιουργικός διάλογος ανάμεσα σε πολλές μορφές τέχνης που
παράγονται στην περιοχή και μια ευκαιρία συνάθροισης νέων και ερασιτεχνών καλλιτεχνών από τα νότια
προάστια. Στη φθινοπωρινή έκθεση φιλοξενήθηκαν
έργα φωτογραφίας, ζωγραφικής, γλυπτικής, αγιογραφίας, κεραμικής και κοσμήματος. Μια όμορφη στιγμή
της έκθεσης ήταν η ανακήρυξη του Νίκου Θεοδωράκη
ως επίτιμου μέλους του Συλλόγου για την πολιτιστική
του προσφορά στον τομέα της μουσικής.
Ο Νίκος Θεοδωράκης ζει και δραστηριοποιείται στην
Αθήνα, συνεργαζόμενος με διάφορους καλλιτέχνες,
συνεχίζοντας τα αφιερώματα στο Μίκη Θεοδωράκη.

Επίσης συνεργάζεται με τη συνθέτη και σολίστ του
ακορντεόν Ζωή Τηγανούρια και το σύζυγό της Στέλιο
Γενεράλη συμμετέχοντας στις συναυλίες τους ως ερμηνευτής τραγουδώντας συνθέσεις της Ζωής και φυσικά
του Μίκη Θεοδωράκη.
Στην εκδήλωση εγκαινίων της έκθεσης παρευρέθηκε
ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Διονύσης Γεωργουλόπουλος, η αντιδήμαρχος
Βίκυ Σφήκα και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Βάρης, Ασπασία Αντωνίου, εκλεκτοί φίλοι του Συλλόγου και κάτοικοι του Δήμου. Κατά τον χαιρετισμό της
εκδήλωσης, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την απαρχή της
πολιτιστικής συνεργασίας του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης με τον Νίκο Θεοδωράκη, στις δράσεις

και στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στο υπό ανακατασκευή «κόκκινο κτίριο» της Βούλας, το πολιτιστικό
κέντρο που έλαβε την ονομασία «Μίκης Θεοδωράκης».
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Aσκληπιείο

Με δωρεά της οικογένειας Μαρτίνου νέο κτήριο 115 κλινών
Με άλλη μία μεγάλη δωρεά, προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αφιερωμένη
στην ευημερία των πολιτών συνδέεται η οικογένεια Μαρτίνου. Η τελετή αγιασμού
των έργων που ξεκίνησαν πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου και αφορά στη
θεμελίωση του νέου κτηρίου 115 νοσηλευτικών κλινών, δωρεάς του Κωνσταντίνου
Μαρτίνου και του ιδρύματος Αθηνάς Μαρτίνου εντός του Γενικού Νοσοκομείου
Ασκληπιείο Βούλας. Στην τελετή παρέστη ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η
Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ο
Διοικητής της 2ης ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός, ο Διοικητής Γ.Ν Ασκληπιείο Βούλας Ανδρέας Πλεμμένος, ο Αν. Διοικητής Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο
πρόεδρος του Ερυθρού Σταύρου Αντώνης Αυγερινός και εκ μέρους της οικογένειας
των δωρητών η Αθηνά και η Ιωάννα Μαρτίνου.
Το έργο προϋπολογισμού 10.000.000 ευρώ αφορά την κατασκευή και τον εξοπλισμό
ενός τετραώροφου κτιρίου (περιλαμβανομένου του ισογείου), το οποίο θα στεγάσει
6 νοσηλευτικές μονάδες, 115 κλινών συνολικά, οι οποίες κατά την παρούσα χρονική
περίοδο είναι διάσπαρτες στο Νοσοκομείο. Η συνολική επιφάνεια του νέου κτιρίου
είναι 5.500 m².
Στη νέα δομή οι νοσηλευτικές κλίνες θα είναι συνδεδεμένες με το Κεντρικό κτίριο
στο οποίο στεγάζονται όλοι οι κρίσιμοι χώροι του Νοσοκομείου: Επείγοντα Περιστατικά (ΤΕΠ), Χειρουργεία, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ/Χ), Ακτινολογικό,
Αιμοδυναμικό, αξονικός ,εργαστήρια.
Η σύνδεση του υφιστάμενου Κεντρικού κτιρίου με το νέο κτίριο θα πραγματοποιηθεί με γέφυρες σύνδεσης ανά όροφο. Ως εκ τούτου, θα επιτευχθεί η ασφαλέστερη,

ταχύτερη και οικονομικά συμφερότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και θα αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις ασθενών και προσωπικού από και προς διάσπαρτα
περιφερειακά κτίρια. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε δύο χρόνια.

Προσφορά 10 εκ. ευρώ για τη στέγαση
κρίσιμων λειτουργιών του νοσοκομείου

Η καταχώρηση αυτή δημοσιεύεται δωρεάν για ενημερωτικούς σκοπούς

Ο Δήμος
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
κινείται ηλεκτρικά!

Σύστημα ηλεκτρικών
κοινόχρηστων οχημάτων

Κατεβάστε
την εφαρμογή

30 Βιβλίο
τραγωδίας, κορυφώνοντας τον εθνικό διχασμό και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. Η εκτέλεση των 5 πολιτικών και του αρχιστράτηγου
που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την ήττα στον πόλεμο
της Μικράς Ασίας έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών
ιστορικών μονογραφιών. Όμως το νέο βιβλίο του καθηγητή πολιτικής επιστήμης Θανάση Διαμαντόπουλου Η
δίκη των «Έξι» με το τον υπότιτλο που θέτει το ερώτημα
«εξιλασμός ή δικαστικός φόνος;» και κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Πατάκη, συμβάλει από μία ευρύτερη σκοπιά στον φωτισμό των γεγονότων. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μονογραφία σχετικά με τον εθνικό
διχασμό, το πολιτικό φαινόμενο της διαμάχης μεταξύ
των δύο κυρίαρχων παρατάξεων της τότε πολιτικής
σκηνής, βενιζελικών και κωνσταντινικών, αφού τα ίδια
τα γεγονότα της δίκης καταλαμβάνουν ένα μικρό σχετικά μέρος της ανάλυσης.

Το πολιτικό θρίλερ
του εθνικού διχασμού

Με γλώσσα χυμώδη και περιγραφική που κατοχυρώνουν ένα προσωπικό ύφος μακριά από τον ακαδημαϊσμό, με πληθωρικές υποσημειώσεις που μαρτυρούν μια
εις βάθος έρευνα πηγών η οποία πλαισιώνει την κύρια
ανάλυση προσθέτοντας σημαντικό πραγματολογικό
υλικό και το κυριότερο, με μια απολύτως νηφάλια και
δίκαιη κρίση, που αποδεικνύει τη δέουσα επιστημονική αποστασιοποιήση από το αντικείμενο, η μελέτη του
Θανάση Διαμαντόπουλου, σε ευσύνοπτη σχετικά έκταση, θα αποτελέσει αναμφίβολα ένα έργο αναφοράς για
το θέμα που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό
κοινό.

Ήταν 100 χρόνια πριν, το πρωινό της 15ης Νοεμβρίου
1922, όταν οι σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος στο Γουδί, έγραφαν τον επίλογο της μικρασιατικής

Η ακτινογραφία του διχασμού δεν παραβλέπει τον
ανθρώπινο ψυχισμό ως παράγοντα, σημειώνοντας τις
«ναρκισσιστικές προσωπικότητες» και τα «υπερδιογκωμένα εγώ» των δύο πρωταγωνιστών. Ωστόσο το βάρος

δίνεται στα κοινωνιολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά των δύο ομάδων που εναλλάσσονταν στην εξουσία
της χώρας επί χρόνια, χαρακτηρίζοντας τον διχασμό
ως «παρατεταμένο, μικρής έντασης εμφύλιο». Η καρδιά
της ανάλυσης του Θανάση Διαμαντόπουλου μπορεί να
συνοψιστεί στη θέση ότι οι δύο πλευρές που έδιναν διαφορετικό περιεχόμενο στη Μεγάλη Ιδέα, συγκρούονταν
πάνω σε δύο εκδοχές του εθνικισμού: Έναν «εθνικισμό
των συμβόλων» από τη μεριά του βασιλιά Κωνσταντίνου και έναν «εθνικισμό οικονομικών προοπτικών και
στοχεύσεων» από τη μεριά του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η
άποψη του συγγραφέα ότι ο «βενιζελισμός κατεγράφη
ως η παράταξη της δημοκρατικής και κοινοβουλευτικής νομιμότητας, το αντίθετο δε ο κωνσταντινισμός ο
οποίος μάλιστα ενίσχυσε την αντικοινοβουλευτική και
αντιδημοκρατική εικόνα του με τον τρόπο που κυβέρνησε» τίθεται στο αυστηρό ιστορικό πλαίσιο της εποχής
και μπαίνει στη βάσανο της κριτικής με γεγονότα που
καταρρίπτουν τις απλουστεύσεις. Συνολικά στη διαζευκτική ερώτηση του υπότιτλου, το βιβλίο μάλλον απαντά
βγάζοντας το ερωτηματικό και υποστηρίζοντας ότι η
προσχηματική αυτή δίκη με την προαποφασισμένη και
αστήρικτη νομικά απόφασή της υπήρξε ταυτόχρονα
πολιτικός εξιλασμός και δικαστικός φόνος.
Ενδιαφέρουσα επιλογή του συγγραφέα αποτελεί η
συμπερίληψη στο βιβλίο ενός επιμέτρου 40 σελίδων
που φιλοξενεί επτά σχολιαστές του βιβλίου που το
διάβασαν κριτικά πριν την έκδοσή του (Θάνος Βερέμης, Ντίνος Γκλέτσος, Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, Πάνος
Λαζαράτος, Κώστος Μποτόπουλος, Γιώργος Σιακαντάρης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου) οι οποίοι εκπροσωπούν
διαφορετικές θέσεις και οπτικές και αναπτύσσουν έναν
αξιόλογο διάλογο μεταξύ τους και με το έργο του Θανάση Διαμαντόπουλου.

Το ημερολόγιο της Καταστροφής
Τρεις ημέρες που σφράγισαν τις ζωές εκατομμυρίων
ανθρώπων. Τα γεγονότα της πυρπόλησης της Σμύρνης
είναι σε γενικές γραμμές γνωστά και αναφέρονται σε αμέτρητα βιβλία και ντοκιμαντέρ, ωστόσο έλειπε ένα αναλυτικό χρονικό των γεγονότων που συνέβησαν μεταξύ
13 και 15 Σεπτεμβρίου 1922 στο πάλαι ποτέ κέντρο του
μικρασιατικού ελληνισμού. Ο λογοτέχνης Θάνος Κονδύλης, επιστράτευσε την επιστημονική του υποδομή ως
διδάκτορα ιστορίας και εμβάθυνε στις πηγές για να ανασυνθέσει από την αρχή, ημέρα την ημέρα, τα δραματικά
γεγονότα στο νέο του βιβλίο Η Σμύρνη φλέγεται από τις
εκδόσεις Ψυχογιός.
Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ιστορική καταγραφή, η
οποία προφανώς προέκυψε από την προσωπική έρευνα
που έκανε ο συγγραφέας για τη λογοτεχνική του παραγωγή, καθώς φέτος εκδόθηκαν δύο ιστορικά του μυθιστορήματα με φόντο τη Σμύρνη του 1922 (Το Γράμματα από τη
Σμύρνη και το παιδικό Τα μυστήρια της Σμύρνης, αμφότερα
από τις εκδόσεις Ψυχογιός). Το υλικό που ανέσυρε ήταν

φαίνεται τόσο δυνατό και τόσο πλούσιο που δεν γινόταν
να μπει στο συρτάρι και προφανώς δεν «χωρούσε» στις
μυθοπλαστικές αναφορές των άλλων βιβλίων του. Θέση
του Θάνου Κονδύλη τεκμηριωμένη και διασταυρωμένη
από πολλαπλές πρωτογενείς πηγές, είναι ότι η πυρπόληση της Σμύρνης έγινε από το τουρκικό στοιχείο, πολίτες
και στρατιώτες, ως κομμάτι ενός ορθολογικά οργανωμένου σχεδίου για την εκδίωξη κάθε μη μουσουλμανικού
στοιχείου της πόλης. Πρόκειται για ένα σημείο που η
επίσημη τουρκική ιστοριογραφία αρνείται, αν και όπως
σημειώνεται επιλογικά, Τούρκοι ιστορικοί απομακρύνονται από τη άτυπη αυτή «οδηγία συγκάλυψης». Για να
μειώσει τις μεροληψίες και να αυξήσει το βαθμό αντικειμενικότητας του έργου του, ο συγγραφέας βασίστηκε
περισσότερο στις μαρτυρίες ξένων πολιτών που ζούσαν
στη Σμύρνη την επίμαχη περίοδο, αποφεύγοντας τους
Έλληνες και Αρμένιους μάρτυρες των γεγονότων. Ωστόσο,
το Η Σμύρνη φλέγεται είναι ένα βιβλίο με άποψη, διατυπωμένη με πάθος και παρρησία.

Με άποψη 31

Για τη δόξα και την αγάπη για την πόλη
του Ρόμπερτ Κιουτσουκαλτιντζίογλου

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή των
αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς όπως επιβεβαίωσε και
ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας,
υπενθυμίζοντας τη νομοθετική ρύθμιση, αυτές θα διεξαχθούν στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2023, δηλαδή σε λιγότερο από ένα χρόνο από σήμερα.
Το καμπανάκι για την έναρξη της άτυπης προεκλογικής
περιόδου χτύπησε, με τους υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους να βρίσκονται στην εκκίνηση μιας μαραθώνιας και επίπονης περιόδου με στόχο να βρεθούν για τα
επόμενα πέντε χρόνια στα έδρανα των δημοτικών συμβουλίων. Έντεκα μήνες «φωτιά» περιμένει τον κάθε υποψήφιο που θα βάλει τον πήχη ψηλά. Μια περίοδο που
θα αναγκαστεί να θυσιάσει εκατοντάδες ώρες προσωπικού χρόνου, να σπαταλήσει χρήματα, ενδεχομένως να
λείψει από την οικογένειά του, ακόμα και από την εργασία του για να μπορεί να δίνει το «παρών» σε κάθε κοι-

bullets
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Η απάντηση είναι εύκολη. Προφανώς για τη δόξα, την
αναγνωρισιμότητα και για την αγάπη για τον τόπο του.
Τα λεφτά που κερδίζει ένας δημοτικός σύμβουλος αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των μηδέν ευρώ! Για την
ακρίβεια δεν έχουν καν αντιμισθία, εκτός από τους
αντιδημάρχους. Συνεπώς, τα έσοδα των δημοτικών συμβούλων είναι μηδέν. Τι γίνεται, όμως, με τα έξοδα της
προεκλογικής εκστρατείας ενός υποψήφιου δημοτικού
συμβούλου;
Είναι δυσανάλογα πολλά σε σχέση με τα μηδαμινά
έσοδα. Τα έξοδα που σύμφωνα με το νόμο μπορεί να
κάνει ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος είναι έως
2.000 ευρώ σε Δήμο με πληθυσμό από 30.001 έως 60.000
κατοίκους, όπως για παράδειγμα είναι ο Δήμος Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης. Πού μπορεί να δαπανηθούν

•
•

συμβαδίζουν πάντα Τη βούληση πολλών ανθρώπων να τιμήσουν με επισημότητα την επέτειο Και
τη σοβαρότητα της τελετής που αντλεί το κύρος της
από το πρωτόκολλο Αν τηρούνταν αυστηρά το
πρωτόκολλο, πολλοί θα έμεναν με το στεφάνι στο
χέρι Διότι η νομιμοποίηση κάθε φορέα που υποστηρίζει ότι έχει μια ταυτότητα γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο Με γνωστοποίηση στον Δήμο του
εγκεκριμένου καταστατικού και των αρχαιρεσιών
που ορίζουν εκπρόσωπο Σε τι βοηθά αυτή η διαδικασία; Στο να προφυλάξει το κύρος της τελετής
από κάποιο νούμερο που θα δηλώσει πρόεδρος ενός
ανύπαρκτου κόμματος ή συλλόγου εκβιάζοντας για
τα φώτα της δημοσιότητας.
Αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου θα
σήμαινε λοιπόν ότι κάποιος που δηλώνει υποψήφιος Δήμαρχος και επικεφαλής συνδυασμού, περιμένει τη λήξη της τελετής για να καταθέσει στεφάνι Γιατί; Μα διότι αν δεν υπάρξει ανακήρυξη
συνδυασμού από το Πρωτοδικείο, όλοι είναι εν
δυνάμει υποψήφιοι Δήμαρχοι, υποψήφιοι πρωθυπουργοί ή πλανητάρχες Αρκεί να το δηλώσουν
στη χώρα που ό,τι δηλώσεις, είσαι Με τον τρόπο
αυτό εργαλειοποιείται η τελετή και γίνεται βήμα
προβολής Όχι σεμνός τόπος απόδοσης τιμών σε
ήρωες Η δημοτική αρχή πάντως φέτος παρέβλεψε την αυστηρή εφαρμογή του πρωτοκόλλου
Πρόσωπο που δηλώνει επικεφαλής ανύπαρκτου
μέχρι σήμερα δημοτικού συνδυασμού κατέθεσε
στεφάνι κανονικά Και μετά παραπονέθηκε δημοσίως γιατί δεν ακούστηκε το όνομά του!

•

Πόση ματαιοδοξία χωράει σε ένα στεφάνι; Κακό χαμό έκαναν μερικοί επειδή λέει
στην κατάθεση στεφάνων της 28ης Οκτωβρίου,
δεν ακούστηκε το όνομά τους κατά την προσφώνηση του τελετάρχη στο μικρόφωνο Ακούστηκε μόνο ο φορέας που εκπροσωπούσαν Και
βέβαια, πίσω από αυτό το αδιάφορο για όλους
οργανωτικό ζήτημα ανακάλυψαν συνωμοσιολογικά κάποιο σχέδιο προσωπικής εξόντωσής
τους Για το οποίο υπεύθυνος δεν είναι άλλος
από τον Δήμαρχο φυσικά Σκεφτείτε Κατέθεσαν στεφάνι στην εθνική επέτειο, όμως το κύριο
ζήτημα ήταν η αναγγελία του ονόματος από
μικροφώνου Προφανώς το νόημα της τελετής
για τους ανθρώπους αυτούς δεν είναι τα τετριμμένα πατριωτικά Αλλά η σύντομη πασαρέλα
ενώπιον μαθητών και γονιών που γίνεται άσκοπη αν δεν συνοδεύεται από το ονόρε Διότι οι
εκλογές πλησιάζουν και το brand name πρέπει
να κατοχυρωθεί.
Η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος καλείται να
ισορροπήσει στις τελετές αυτές δύο ανάγκες που δεν

•

νωνική εκδήλωση που λαμβάνει χώρα όσο πλησιάζουν
οι εκλογές. Γιατί, όμως, κάποιος να βάλει υποψηφιότητα
για δημοτικός σύμβουλος και να περάσει όλο αυτό το
μαρτύριο; Για τα λεφτά; Για τη δόξα; Ή από πραγματικό
ενδιαφέρον και θέληση για συμμετοχή στα κοινά;

•

•

2.000 ευρώ; Σε φυλλάδια, κάρτες, σε μικρές προεκλογικές συγκεντρώσεις σε τοπικές καφετέριες και ταβέρνες.
Και επειδή ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης, οι
δημοτικοί σύμβουλοι που στοχεύουν ψηλά, θα διαφημιστούν στα τοπικά ΜΜΕ για καταχωρήσεις και στοχευμένες συνεντεύξεις ή θα πληρώσουν χορηγούμενες καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook
και το instagram.
Θυμίζω, πως οι εκλογές είναι στις αρχές του φθινοπώρου και ουσιαστικά το «φούντωμα» της προεκλογικής
μάχης θα κορυφωθεί τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεδομένο θεωρείται πως αρκετοί υποψήφιοι θα σπαταλήσουν και την καλοκαιρινή τους άδεια προκειμένου να
βρίσκονται στα χαρακώματα, γιατί όπως σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, πέφτουν κορμιά.
Σε κάθε περίπτωση, το κοπιαστικό μεν αλλά όμορφο
ταξίδι στον κόσμο της τοπικής πολιτικής σκηνής μόλις
άρχισε.
Απολαύστε υπεύθυνα!
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Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΤΕΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕ ΤΟΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ
ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ





Με λαμπρότητα που ταίριαζε στον καιρό και τη μοναδική
τοποθεσία της παραλιακής λεωφόρου τίμησε ο Δήμος 3Β
την εθνική επέτειο του «Όχι». Η παρέλαση ξεκίνησε με
την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου τον οποίο έψαλλαν
μεγαλοφώνως στην εξέδρα των επισήμων ο Δήμαρχος
Γρ. Κωνσταντέλλος μαζί με τους διοικητές των τοπικών
μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας.

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΑΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΤΑΞΕΩΝ ΩΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥΣ



Την παρέλαση κάθε χρόνο ανοίγουν πολιτιστικοί σύλλογοι,
ακολουθούν τα σχολεία, οι αθλητικοί σύλλογοι και τέλος
παρελαύνουν οι υπάλληλοι και οι εθελοντές της Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου

Η δοξολογία της ημέρας
εψάλη στον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως Θεοτόκου
στη Βούλα, παρουσία
του Δημάρχου, ενώ την
Περιφέρεια Αττικής
εκπροσώπησε ο
Αντιπεριφερειάρχης Νίκος
Πέππας



ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ
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